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ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺎ اﮔﺮ در اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ از آﺳﺘﻴﻦ
ﺑﺮآرد و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﭙﺮدازد .از ﻣﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺰارع و
ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺷﻮد و روي ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ.
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ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا
ﺷﺮاﻳﻂ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻧﻴﺎي ﻛﺎر در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎبﻫﺎي
درﺳﻲ را در اداﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﺘﺎبﻫﺎ ،آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم
ﻛﺎر واﻗﻌﻲ ﺑﻄﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و درﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻧﮕﺮش ﻣﻲﺷﻮد .در رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ – ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻤﺎ ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
 -1ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور
 -2ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﻳﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮآوري و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ
 -3ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ
 -4ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي
و ﺧﺒﺮﮔﺎن دﻧﻴﺎي ﻛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي را ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ و راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ درس ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ درس ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﮋه رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﻪ  11ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻳﻨﺪه ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي آﻣﻮزش داده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
را ﻛﺴﺐ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﭘﻮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن داراي ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ و ﻫﺮ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪﻛﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﭘﺲ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﻳﻚ ﻧﻤﺮه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  12ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﺸﺪن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﭘﺲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اول ،ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮان و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟﻮد دارد.ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ  5ﭘﻮدﻣﺎن و از دو ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ و
ﻧﻤﺮه ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ در ﻳﻜﻲ از ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮدﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﭘﻮدﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار
ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺒﻮل ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ درس داراي ﺿﺮﻳﺐ  8اﺳﺖ و در ﻣﻌﺪل
ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد دارد .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪ
آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﻮن و
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﮔﺎه رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.tvoccd.medu.irﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻮﺷﺶ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ را در ﻛﻨﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ از اﺻﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن در ﺧﺼﻮص رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ،در
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺟﺪي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳﺰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ ،ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ

ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ
ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺪا
در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻧﻴﺎي ﻛﺎر و ﻣﺸﺎﻏﻞ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدرﺳﻲ رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺔ ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب داراي  5ﭘﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻨﺮآﻣﻮزان ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﻳﻚ ﻧﻤﺮه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ
 12ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﭘﻮدﻣﺎن و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ
اﺳﺖ .از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎﺧﺖﻳﺎﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﺒﺎﺣﺚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪارك دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺳﺎﻳﺮ
اﺟﺰاء ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮﺟﻮ ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮﺟﻮ در ﻫﻨﮕﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎر واﻗﻌﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺑﺴﺘﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ،روشﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺎب ،ﺷﻴﻮه
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ،ﻣﺸﻜﻼت راﻳﺞ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﺘﺎب ،ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ ،ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ،آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻳﺎﻓﺖ راﻫﻨﻤﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﻫﻨﺮآﻣﻮز اﻳﻦ درس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ،
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه  5ﭘﻮدﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ودر ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش و ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ،
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  8در ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي اﺳﺖ.
ﻛﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ذﻳﻞ اﺳﺖ:
ﭘﻮدﻣﺎن اول :ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ" ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ و ﺳﭙﺲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼنﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﭘﻮدﻣﺎن دوم :ﻋﻨﻮان "ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ" دارد ،ﻛﻪ در آن اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼك اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻮدﻣﺎن ﺳﻮم :داراي ﻋﻨﻮان "ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز" اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﭘﻮدﻣﺎن اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﻲ از
اﻳﻦ اﺟﺰا را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﻮدﻣﺎن ﭼﻬﺎرم" :راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز" ﻧﺎم دارد .اﺑﺘﺪا راهاﻧﺪازي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﻲﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ  PLCﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﻮدﻣﺎن ﭘﻨﺠﻢ :ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور" ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﻳﻚ ﺷﻨﺎور آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ روشﻫﺎي
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎوري ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،واژﮔﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ
در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻟﻐﺖ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﺎرﺳﻲ آن را در ﻛﻨﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻣﻲ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ درس ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد.
دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﻓﺼﻞ اوّل
ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ

ﭘﻮدﻣﺎن 1
ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

1

واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 1
ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ










اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور در ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ دارد؟
اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﻫﺎ وﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟
اﺳﺘﻔﺎدة ﺻﺤﻴﺢ از اﺑﺰار درﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟
ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ از روي ﻳﻚ ﭘﻼن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟
ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎور و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺮقﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ و
اﻧﻮاع اﺗﺼﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و
ﻣﺪارﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺟﺰاي ﻧﻘﺸﻪ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﻘﺸﺔ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼن ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻳﻚ ﺷﻨﺎور را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻫﻮا ،ﻫﻮاﻛﺶﻫﺎ ،ﻫﻮادﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺴﺘﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺮق ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ »ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه« ﺑﻪ ﻛﻤﻚ »ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ« ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺗﻮﺳﻂ »ﻫﺎدي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ« اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺎديﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺎﻳﺪ رﺳﺎﻧﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت روﻛﺶدار و ﺑﺪون روﻛﺶ در ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
روﻛﺶ ﻧﻘﺶ »ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ« را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺪون روﻛﺶ ،ﻫﻮا
ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻳﻖ را دارد .ﻫﺎديﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺎديﻫﺎي روﻛﺶدار ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ  10mm2و ﺑﺪون روﻛﺶ از ﻣﻘﻄﻊ  10 mm2ﺗﺎ » 120 mm2ﺳﻴﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  1ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ را »ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ« ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ  - 1ﺳﻴﻢ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ
ﺳﻴﻢ در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺳﺎزد .اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﻢﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ،اﻓﺸﺎن و رﺷﺘﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح
و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  1ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

3

ﺟﺪول  -1اﻧﻮاع ﺳﻴﻢﻫﺎ

ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﺳﻴﻢ

ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد

1

ﺳﻴﻢ
ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ

ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ از ﻳـﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﺎدي از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ
 6 ، 4 ، 2/5 ،1/5 ، 1 ،0/5و  10ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﻨﺲ روﻛﺶ ﻫﺎدي از ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖ  PVCﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
ﺑﺮﻗﻲ و زﻳﺮﮔﭻ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ« ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮف NYA
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺎر ﻣﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻟﺬا از اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎدي و رﻧﮓ روﻛﺶ ﺳﻴﻢﻫﺎي
اﻓﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ
ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن اﻓﺸﺎن ﻧﺼﺐ ﺳﺮﺳﻴﻢ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع زواﻳﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﻴﺶ از  360درﺟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ
اﻓﺸﺎن ﻣﺠﺎز اﺳـﺖ .ﺳﻴـﻢﻫﺎي اﻓﺸـﺎن ﺑﺎ ﺣـﺮف NYAF
ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

3

ﺳــﻴﻢﻫــﺎي رﺷــﺘﻪاي از ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﺗﺎﺑﻴــﺪن ﻣــﻨﻈﻢ ﭼﻨــﺪﻳﻦ
رﺷﺘﻪ ﻣﺴــﻲ ﺑـﺪون روﻛــﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ .از ﺳـﻴﻢ
رﺷــﺘﻪاي ﺑــﺮاي ﺗﻮزﻳــﻊ اﻧــﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜــﻲ درﺧﻄــﻮط
ﻫـــﻮاﻳﻲ و زﻣـــﻴﻦ ﺣﻔـــﺎﻇﺘﻲ )ارت( در ﺳـــﻴﻢﻛﺸـــﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻴﺶ
از 10mm2ﻣـﻲﺑﺎﺷــﺪ .ﻣــﺜﻼً ﺑــﺮاي ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﺗﺼــﺎل زﻣــﻴﻦ
از ﺳـــﻴﻢ رﺷـــﺘﻪاي  25 mm2ﻳـــﺎ  35 mm2اﺳـــﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﻴﻢ
رﺷﺘﻪاي

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ و اﻓﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ
در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺟـﺮﻳﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺳـﻴﻢ از آن ﺗـﺠﺎوزﻛﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗـﻠﻔﺎت
اﻧﺮژي اﻟﻜﺘـﺮﻳﻜﻲ ،ﻛـﻮﺗﺎﻫﻲ ﻋـﻤﺮ ﺳﻴﻢ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﺳﻪ اﺻﻞ زﻳﺮ را
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:
اﻟﻒ( ﺟﺮﻳﺎن از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ب( اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
پ( ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي درﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ اﻓﺖ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺣﺪاﻛﺜﺮﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﻴﻢﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪة ﻣﺴﻲ

ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

0/75
1
1/5
2/5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺳﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﭙﺮ
ﺳﻴﻢﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3
ﺳﻴﻢ در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ

ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي روﻛﺎر

ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ

4
6
10
15
20
25
35
50
60
80
100
-

6
10
15
20
25
35
50
60
80
100
125
160
200
225
260
300
350
430

10
15
20
25
35
50
60
80
100
125
160
200
225
260
300
350
430
500

5

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن و ﻃﻮل ﺳﻴﻢ
ﺟﺪول  3را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﻨﺪ .وﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد.
ﺟﺪول  -3ارﺗﺒﺎط ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ،ﻃﻮل وﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ آﻣﭙﺮ

ﻃﻮل
ﺳﻴﻢ
)(m

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

10

5

6

6/5

7

8

6
10

8
12

6
10
15

5
8
13
20

7
12
20
30

15
25
40
58

27
36
46
58

ﺷﻤﺎره
ﺳﻴﻢ
)(mm2
1/5
2/5
4
6

5

5

6

7

8

10

11

12

14

16

20

25

33

50

77

77

10

8

8

10

11

13

16

17

20

22

26

32

40

53

100 100 80

16

12

13

15

17

20

25

27

31

35

41

50

62

83

130 130 125

25

17

18

21

24

28

34

38

43

49

57

69

155 155 155 115 86

35

23

25

28

32

38

46

52

58

66

78

185 185 185 156 117 93

50

33
45
55
66
78

36
50
67
73
87

41
56
69
82
98

47
64
89
94
112

55
75
92
110
131

66
90
111
132
157

74
100
123
147
174

83
112
139
165
196

95
129
159
189
224

111
150
185
220
267

230
275
315
355
400

70
95
120
150
185

87

465 465 465 465 437 349 291 249 218 194 174 145 124 109 97

240

99

550 550 550 550 496 397 331 283 248 230 198 165 141 124 110

300

133
180
222
264
314

166
225
278
330
393

222
275
315
355
400

230
275
315
355
400

230
275
315
355
400

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  ،3ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  10mm2ﺑﻪ ﻃﻮل  150 mﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن  33Aرا از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲدﻫﺪ.
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  3ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  25 mm2ﺑﻪ ﻃﻮل  200 mﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻲدﻫﺪ؟

رﻧﮓ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢ
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔـﻴﺮي از ﺑـﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻧﮓ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﺎز اول :رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﻓﺎز دوم  :رﻧﮓ زرد
ﻓﺎز ﺳﻮم  :رﻧﮓ ﺳﻴﺎه
ﻧﻮل :رﻧﮓ آﺑﻲ ﻛﻢرﻧﮓ
ﺑﺮﮔﺸﺖ :ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً رﻧﮓ ﻓﺎز ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﻜﺎن،
رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
زﻣﻴﻦ :رﻧﮓ زرد ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺒﺰ )ﺷﻜﻞ.(2

ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻨﻲ
ﺳﻴﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺷﻜﻞ  -2رﻧﮓ ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻧﻮاع ﺳﻴﻢﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ،رﻧﮓ و ﻧﻮع ﺳﻴﻢ )ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ،اﻓﺸﺎن و رﺷﺘﻪاي(
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

7

ﻛﺎﺑﻞ)(Cable
ﺑﻪ ﻫﺎديﻫﺎي روﻛﺶدار ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻴﺶ از » 10mm2ﻛﺎﺑﻞ« ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﻛﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺎدي )ﺗﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪاي(
اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﻫﺮ ﻫﺎدي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﺎﻳﻖ از ﻫﺎدي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎديﻫﺎ در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﭘﻮﺷﺶ اﺿﺎﻓﻲ از ﻣﻮادي ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ
را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻣﺎﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ،رﻃﻮﺑﺖ و درﺟﺔ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در
ﻫﻤﺔ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري از دوام  ،ﻛﺎراﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎدي ،آزﻣﻮن وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد و آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻖ اﺳﺖ .ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ در ﺷﻨﺎور ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﺗﺶﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﺎت
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻜﻲ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي
ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﻚ ،ﺳﻴﻨﻲ ،ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻞ و ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﻜﻢ
ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮه ،ﺑﺴﺖ ﺣﺎﻳﻞ و ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻟﺘﺎژ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ،ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  IEC92-350ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  110ﺗﺎ 250
وﻟﺖ و از  380ﺗﺎ  1000وﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞ  3ﺷﻜﻞ
ﻇﺎﻫﺮي ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ -3ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺎﺑﻞ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﺑﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ،ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺎدي ،ﻣﺤﻞ و ﻧﻮع ﻧﺼﺐ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﻫﺎدي و ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺎدي و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و از ﻏﻼف )زره( و ﺷﻴﻠﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ ،ﺷﻜﻞ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺎديﻫﺎ ،ﻋﺎﻳﻖ ،وﻟﺘﺎژ و ﻧﻮع
ﻧﺼﺒﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻜﻞ  4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ -4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﺑﻞ
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﻫﺎدي ﻛﺎﺑﻞ
ﺟﻨﺲ ﻫﺎديﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﺎﻟﺺ ﻛﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ دارد و ﻳﺎ
از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ آﻟﻴﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮد
و در دو ﻧﻮع ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ و رﺷﺘﻪاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي رﺷﺘﻪاي ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ
ﮔﺮد را ﺑﺎﺣﺮوف  rmوﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮد را ﺑﺎ ﺣﺮوف  reﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ -5ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻫﺎدي

ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪاي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ
ﻫﺎديﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ،ﺑﻪ ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﻳﻖ دور ﻳﻚ ﻫﺎدي
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﻋﺎﻳﻖﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ را ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﻛﺎﻏﺬ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺟﻨﺲ و ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻛﺎﺑﻞ وﻛﺎرﺑﺮد آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻳﻚ
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ روي ﻋﺎﻳﻖ و
ﻫﺎدي ﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺷﻜﻞ  6ﻋﺎﻳﻖﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ

ﺷﻜﻞ -6رﻧﮓ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﻢ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﺎدي را در رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎديﻫﺎ در داﺧﻞ ﻛﺎﺑﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﻏﻼف )زره( ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ،ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺎديﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖدار ﻳﺎ
ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري آنﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻏﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ )ﻣﺲ ،ﺳﺮب ،ﻓﻮﻻد روي اﻧﺪود و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم( ،ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه  PVCاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روي ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺸﺎر
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ و اﻳﻤﻨﻲ آن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ
)ﺷﻜﻞ .(7

ﺷﻜﻞ 7

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻏﻼف در ﺟﺪول  4اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪول  -4اﻧﻮاع ﻏﻼف

اﻧﻮاع ﻏﻼف

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

ﻏﻼف ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻏﻼف ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻼفﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻏﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي
ﻫﺎديﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد.
ﺷﺪه
ﻏﻼف
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﻣﻮجدار

ﻏﻼف ﻳﻜﭙﺎرﭼﺔ ﻣﻮجدار از ﻧﻮارﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺘﺪاد ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺗﺎﺑﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪاي ﺑﻴﻦ ﻧﻮارﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻏﻼف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎي
دﻧﺪاﻧﻪدار ﺑﻪ دور ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم
اﺳﺖ.

ﻏﻼف
ﺣﺼﻴﺮي

ﻏﻼف ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺼﻴﺮي ﺷﻜﻞ ،ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻓﻠﺰي )ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺰ(
دورﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﻼف ﻓﻠﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
و وزن ﻛﻤﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زرهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺑﺮاي روﻛﺶ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻏﻼف ﺳﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي وﻳﮋة
ﻏﻼف ﺳﺮﺑﻲ
ﻋﺒﻮرﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﻼف در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﻼف
ﺳﻴﻤﻲ
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ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﻼف ﺳﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و دﻟﻴﻞ آن ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﺑﻨﺎدر و ﻟﻨﮕﺮﮔﺎهﻫﺎ ،ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺗﻴﺰ و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻏﻼف از ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  0/0-3/6 mmﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺎرﭘﻴﭻ دورﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و روي آن ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻴﺮ وﻳﮋه
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ اﺳﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺷﻴﻠﺪ( ﻛﺎﺑﻞ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺷﻴﻠﺪ( ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،از ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﺎدي ﺑﺎ ﻫﺎديﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي روﻛﺶدار ﻏﻴﺮﻓﻠﺰي در ﻣﺪارﻫﺎي ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻي  2ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ )ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺗﻚ
ﻫﺎدي( و  5ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ )ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﺎدي(،ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲرود .ﺷﻴﻠﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻴﺎن ﻫﺎديﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ .ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻠﺰي و ﻓﻠﺰي ،ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ از ﺑﻴﻦ
ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻠﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺑﺪون روﻛﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻻﻳﻪاي ﻧﻤﻨﺎك ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از دوده،ﮔﺮﻳﺲﻫﺎ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل وﻟﺘﺎژ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ در ﻣﺠﺮاﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻠﺰي ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺷﻴﻠﺪ(
ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد؟

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﺑﻞ
ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري و اﻋﺪاد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه درج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮاﺳﺖ:
 -1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺑﻞ؛
 -2ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي؛
 -3ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﻛﺎﺑﻞ؛
 -4ﺗﻌﺪاد و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ؛
 -5ﺷﻜﻞ ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻮع ﻫﺎدي؛
 -6ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ.
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ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در
اﻳﻦ روش ،ﺣﺮف اول ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ N .ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺲ و  NAﻋﻼﻣﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﺳﺖ .ﺣﺮف دوم
ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ Y .ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و  Gﻋﻼﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻚ اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻲ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻮع ﻏﻼف اﺳﺖ Y .ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲK ،
ﻏﻼف ﺳﺮﺑﻲ و  KLﻏﻼف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻮع زره اﺳﺖ B .ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﻢﻫﺎي
ﻓﻮﻻدي و  Gbﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻴﻢ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺟﻨﺲ روﭘﻮش ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و در آن  Aﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪة اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺟﺪول  5ﻋﻼﺋﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ در
ﺑﺮقرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول 5

ﺟﻨﺲ ﻛﺎﺑﻞ

ردﻳﻒ

ﻋﻼﺋﻢ ﻛﺎﺑﻞ

1

NYY

2

NAYY

3

NGG

4

NAGG

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﻻﺳﺘﻴﻚ

5

NYKB

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي ﻣﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﻏﻼف ﺳﺮب و زره ﻓﻮﻻدي

6

NYYGb

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي ﻣﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ و زره ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه

7

NKBA

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي ﻣﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬ ،ﻏﻼف ﺳﺮب ،زره ﻓﻮﻻدي و روﭘﻮش ﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻴﺎف ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي ﻣﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﺎدي ﻣﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﻻﺳﺘﻴﻚ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  8اﺳﺖ:
اﻋﺪاد

ﺣﺮوف

اﻋﺪاد

 kVﻋﺪد

ﺣﺮف ﺣﺮف

ﻋﺪد  xﻋﺪد

ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﻫﺎدى

ﺷﮑﻞ ﻫﺎدى ﮐﺎﺑﻞ

ﺷﻜﻞ 8

ﺑﺮ روي ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
NYY 3×25 mm2 + rm 1 Kv
12

ﺣﺮف ﺣﺮف ﺣﺮف
ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻫﺎدى ﻫﺎ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ

ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ
ﻫﺎدى

ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎرى

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 :NYYاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺎﺑﻞ VDEاﺳﺖ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎدي آن از ﻣﺲ اﺳﺖ ،ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ و ﻏﻼف ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ.
 :3×25ﻛﺎﺑﻞ داراي ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ  25ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.
 :rmﻫﺎديﻫﺎ داراي ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮد و رﺷﺘﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 :1 Kvﺣﺪاﻛﺜﺮ وﻟﺘﺎژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ  1ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ اﺳﺖ.
در ﺟﺪول  6ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎ و درﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  -6ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در درﻳﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

1

ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي
درﻳﺎﻳﻲ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﺧﺎص را ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.

2

ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﺘﻲ

ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي زﻳﺎدي
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ Marine Cables
 ،Shipboard Cables،و در ﺑﻌﻀﻲ از
ﻣﻮارد ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎﻣﻲ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم Navy Cables
ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.

3

ﻛﺎﺑﻞ
ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ

ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎم
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري
ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ

13

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺟﺪول زﻳﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﺎم ﻛﺎﺑﻞ

ﻛﺎرﺑﺮد

ﻛﺎﺑﻞ زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ

...................................

ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻒﺧﻮاب درﻳﺎ

...................................

ﻛﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ

...................................

ﻛﺎﺑﻞ ﻏﻮاﺻﻲ

...................................

ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ آب

...................................
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ﺷﻜﻞ ﻛﺎﺑﻞ

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

در ﺟﺪول  7راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎور ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -7راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻨﺎور

ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ در ﺑﻴﺮون ﻳﺎ داﺧﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻫﻤﺔ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺳﻴﻢﻫﺎ )درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدة ﮔﺮوﻫﻲ(
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻧﻮع ﻛﺎﺑﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻮع دﻳﺮ ﺳﻮز ﻣﻄﺎﺑﻖ IEC 332-1
ﻣﻄﺎﺑﻖ  IEC332-1ﺗﺎ ﺧﻮاص دﻳﺮ ﺳﻮزي آﻧﻬﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ.
دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب و رﻃﻮﺑﺖ
ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪﻣﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
اﮔﺮ زره دارد زره ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﺮﺷﻪﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا

دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ

اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﻳﺎ ﺧﻴﺲ
ﻣﺜﺎل :ﺣﻤﺎم ﻳﺎ ﺗﻮاﻟﺖ

دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
اﮔﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از روﻛﺶ
ﻓﻠﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ

در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺎر آب ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﺎ ﺑﺨﺎرات ﻣﻀﺮ دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
وﺟﻮد دارد.
ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻓﻦ ﻛﻪ در زﻳﺮ آب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

دﻳﺮﺳﻮز
داراي روﻛﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و داراي زره

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﻳﻖ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻋﻼن ﺣﺮﻳﻖ ﻧﺴﻮز
ﻧﺴﻮز
ﺷﺒﻜﻪ اﺿﻄﺮاري اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ
ﻧﺴﻮز
ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ
ﻣﺪارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮﻗﻒ از راه دور ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﻮز
ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات در
ﻧﺴﻮز
ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.
ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺣﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺿﻄﺮاري ﺑﺮق
ﻧﺴﻮز
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر در آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.

ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن در اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ ﻧﺸﻮد.
اﮔﺮ ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و داراي زره ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮔﺮ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ داراي ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ روﻛﺶ ﻣﺴﻲ ﻳﺎ روﻛﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.
15

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ وﺟﻮد دارد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻘﺪاري ﻛﺎﺑﻞ از اﻧﺒﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار،
ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻢ و
ﻛﺎﺑﻞ

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

1
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري،
ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

-1اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
-2ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺳﻴﻢﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.
-3اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
-4ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.
-5ﻛﺎرﺑﺮد درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.
-6ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻨﺎور را ﺑﺪاﻧﺪ.
 -7ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.

3

-1اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
-2اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
-3ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﺪاﻧﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
-4ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻨﺎور را ﺑﺪاﻧﺪ.
 -5ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.

2

-1اﻧﻮاع ﺳﻴﻢﻫﺎ راﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ
-2ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر
-3ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ.

1

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

اﺑﺰار و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
اﺑﺰار ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎور ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺮز ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ درﺳﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد .ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﺼﻮﻳﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  8ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -8اﺑﺰار ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ردﻳﻒ

ﻧﻮع اﺑﺰار

ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد

1

ﺳﻴﻢ ﭼﻴﻦ

از ﺳﻴﻢﭼﻴﻦ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﻴﻢﭼﻴﻦ
از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ و دﺳﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻚ داراي دو ﻟﺒﺔ
ﺗﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻪ داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و
ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ PVCﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ 750وﻟﺖ اﺳﺖ .ﻧﺮﻣﻲ
روﻛﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑــﻪ ﻛـﻒدﺳـﺖ
در اﺛــﺮ ﻛــﺎر ﻣــﺪاوم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

2

از ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖﻛﻦ ﺑﺮاي روﻛﺶ ﺑﺮداري ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و
دو ﻣﺪل دﺳﺘﻲ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دارد .ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖﻛﻦ دﺳﺘﻲ از ﺳﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ ،دﺳﺘﻪ و ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻚ داراي
ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖ ﻛﻦ دو ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪه از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ روﻛﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺔ
دﺳﺘﻲ
ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖ ﻛﻦ داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ  PVCﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ 750وﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو
ﻟﺒﺔ ﻓﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم روﻛﺶ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺎدي آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺪ.

3

ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖ ﻛﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ و دﺳﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻓﻚ ﻧﻴﺰ داراي دو ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ .ﻓﻚ ﺛﺎﺑﺖ
ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖ ﻛﻦ داراي ﻟﺒﺔ ﺻﺎف ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ روﻛﺶ ﺳﻴﻢ و ﻓﻚ ﻣﺘﺤﺮك
داراي ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
روﻛﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻪ داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ PVC
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ  750وﻟﺖ اﺳﺖ.

4

از اﻧﺒﺮدﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻛﺎر و ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺒﺮدﺳﺖ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ و دﺳﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻚ داراي دو ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪه و دو ﻟﺒﺔ ﭘﻬﻦ آﺟﺪار اﺳﺖ .از ﻟﺒﻪﻫﺎي
ﺗﻴﺰ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ و ﻟﺒﻪﻫﺎي آﺟﺪار ﺑﺮاي ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .دﺳﺘﻪ داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ PVC
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ 750وﻟﺖ اﺳﺖ.

اﻧﺒﺮ دﺳﺖ

ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ردﻳﻒ

ﻧﻮع اﺑﺰار

ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد

5

دَم ﺑﺎرﻳﻚ

از دم ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻛﺎر در ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و
دراز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .دم ﺑﺎرﻳﻚ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ و دﺳﺘﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻚ از دو ﻟﺒﺔ ﺗﻴﺰ ﺑﺮﻧﺪه و دو ﻟﺒﺔ ﺑﺎرﻳﻚ آﺟﺪار
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﻴﺰ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ و
ﻟﺒﻪﻫﺎي آﺟﺪار ﺑﺎرﻳﻚ و دراز ﺑﺮاي ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
دﺳﺘﻪ داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ  PVCﺑﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ
وﻟﺘﺎژ  750وﻟﺖ اﺳﺖ.

6

دَم ﮔِﺮد

از دَمﮔﺮد ﺑﺮاي ﺳﺆاﻟﻲ ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻴﻢ زﻳﺮ
ﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .دمﮔﺮد از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻚ و دﺳﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻚ داراي دو ﻟﺒﺔ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻪ
داراي روﻛﺶ ﻧﺮم و ﻋﺎﻳﻖ از ﺟﻨﺲ  PVCﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺤﻤﻞ
وﻟﺘﺎژ 750وﻟﺖ اﺳﺖ.

7

ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ

ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ اﺳﺖ و اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛﻪ دو ﻧﻮع ﭼﻬﺎر ﺳﻮ و دو ﺳﻮ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را
دارﻧﺪ.

8

ﭘﺮس ﺳَﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮس ﻛﺮدن ﺳﺮﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﺎديﻫﺎي اﻓﺸﺎن
ﭘﺮس ﺳَﺮ ﺳﻴﻢ
ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

9

ﻓﺎزﻣﺘﺮ

ﻓﺎزﻣﺘﺮ وﺳﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻴﭻﮔﻮﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزو ﺑﺴﺘﻪ
ﻛﺮدن ﭘﻴﭻﻫﺎ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز از ﻧﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻛﺎرﻣﻲرود.

10

ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﺑﺮﻗﻲ

ﭘﻴﭻﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﻲ اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد .اﻳﻦ ﭘﻴﭻﮔﻮﺷﺘﻲ
داراي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در دو ﺟﻬﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺪ .اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﺮدن اﻳﻦ
ﻣﻮﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻃﺮيﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ردﻳﻒ

11

12

ﻧﻮع اﺑﺰار

ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد

ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻗﻴﭽﻲﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻗﻴﭽﻲﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻴﻐﺔ اﻳﻦ
ﻗﻴﭽﻲ ﻛﺎﺑﻞﺑﺮي
ﻗﻴﭽﻲﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻴﺰ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ
از ﻓﻮﻻد اﺳﺖ.
ﭼﺎﻗﻮي ﻛﺎﺑﻞﺑﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻳﺪن و روﻛﺶﺑﺮداري ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ
ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻨﮕﺎم روﻛﺶﺑﺮداري ﻛﺎﺑﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻗﻮي ﻛﺎﺑﻞﺑﺮي
ﻃﺮف ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻴﻐﺔ ﭼﺎﻗﻮ از روﻛﺶ
ﻛﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ.

13

ﭘﺮس ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻮ ﺑﺮاي ﭘﺮس ﻛﺮدن ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ ﺑﻪ ﻫﺎدي ﻛﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺮس ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ
ﻣﻲﺷﻮد.

14

ﮔﻠَﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪﻏﻼف ﻛﺎﺑﻞ در ﻣﺤﻞ
ورود ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺮق و ﺗﺨﺘﺔ ﻛﻠَﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

15

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﮔﻠَﻨﺪ

ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر دادن ﺳﻴﻢ از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ از ﻓﻨﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻓﻨﺮ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﻨﺮ از ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻮﻻدي درﺳﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازة ﻣﺘﺪاول ﻓﻨﺮﻫﺎ  5و10و  15ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  8را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر در ﻣﻨﺰل

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  8را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮدهﻧﮕﺎر در
ﻛﻼس ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول  8را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮق و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
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اﺣﺘﻴﺎط

ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﻴﻢﭼﻴﻦ ﺑﺮاي روﻛﺶﺑﺮداري ﺳﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ .زﻳﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎدي ﺳﻴﻢ آﺳﻴﺐ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺳﻴﻢ و
اﺗﺼﺎل از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﺟﺴﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭼﻴﻦ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎي ﻓﻮﻻدي را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ آن
ﺷﻮد.

اﻳﻤﻨﻲ

اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺑﺰارﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻜﻼت در ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺗﻨﮕﻲ ﻛﺎﻧﺎل اﻋﺼﺎب ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮر ﺑﺎ ﭘﻴﺞ ﮔﻮﺷﺘﻲﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد.

اﻧﻮاع ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭘﻴﭻﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در ﺷﻜﻞ  9ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -9اﻧﻮاع ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭘﻴﭻﻫﺎي ﻣﺘﺪاول

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻛﺶﺑﺮداري ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ؟
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﮔﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ و ﺗﺎﺑﻠﻮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ
ازﻛﺎﺑﻞﺷﻮ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ.(10

ﺷﻜﻞ  -10ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﻮاع ﻛﺎﺑﻞﺷﻮﻫﺎ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﻛﺪام را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺮاﺣﻞِ اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮس آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﻫﺎ
اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﺷﻨﺎور اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو وﻳﮋﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ( ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ب( اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ،ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﺮم ﻧﺸﻮد و اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ و
اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد اﺗﺼﺎل در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎز ﻧﺸﻮد .در ﺟﺪول  9اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻲﺷﻮد.
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ﺟﺪول  -9اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت

ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
ﺳﻴﻢ

ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ

-

ﻃﻮﻟﻲ

-

اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ

-

اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ

ﻏﻴﺮ ﻟﺤﻴﻤﻲ

ﭘﺮﺳﻲ

ﻛﺸﻮﻳﻲ

Push on

ﺗﻴﻐﻪاي

Fork

ﺣﻠﻘﻪاي

Ring

ﺳﻮزﻧﻲ

Pin

ﻣﻴﻠﻪاي
ﺑﻨﺪ ﭘﻮﺗﻴﻨﻲ

اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت

ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ

ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﻮﻳﻪ

ﻟﺤﻴﻤﻲ
ﻛﺎر ﺑﺎ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﻠﻊ
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Ferrules

ﺑﻠﻮك ﭘﻴﭽﻲ

Blok terminal

ﻓﺸﺎري اﻫﺮم

WAGO

ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﭘﻴﭽﻲ

Wire nut

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ،اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ و ﺳﺮ ﺳﻴﻤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺮاﺣﻞِ اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎل ﺳﺮ ﺳﻴﻢ زدن )ﻧﻮع ﻛﺸﻮﻳﻲ ،ﺗﻴﻐﻪاي و ﺣﻠﻘﻪاي( را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺳﺮ ﺳﻴﻢ )ﺳﻮزﻧﻲ و ﺑﻨﺪ ﭘﻮﺗﻴﻨﻲ( را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد دو ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ و اﻓﺸﺎن را ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﻠﻮك ﭘﻴﭽﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل دو ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن و ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﭘﻴﭽﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

اﺗﺼﺎﻻت ﻟﺤﻴﻤﻲ
ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﻋﺒﺎرت از اﺗﺼﺎل دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﻳﺎ آﻟﻴﺎژ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﻓﻠﺰ ﻳﺎ آﻟﻴﺎژ ﺑﺎ ﻓﻠﺰ
ﻟﺤﻴﻢﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ ذوب ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ وﻟﻲ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ذوب ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻟﺤﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﻓﻠﺰات
ﻟﺤﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري در دو ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﻧﺮم ) (Solderingو ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺳﺨﺖ
) (Brazingاﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺳﺨﺖ:
ﻋﻤﻞ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي ﺑﺎﻻي 450درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري
)ﺟﻮﺷﻜﺎري( ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .از اﻧﻮاع ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺟﻮش ﮔﺎز اﺷﺎره ﻛﺮد.
ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﻧﺮم:
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري در درﺟﻪ
ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از 450درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻟﺤﻴﻢ
)آﻟﻴﺎژ ﻟﺤﻴﻢ( ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آن )ﻟﺤﻴﻢ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻟﻴﺎژي ﻣﺮﻛﺐ از ﺳﺮب و ﻗﻠﻊ اﺳﺖ .ﻟﺤﻴﻢ
ﺑﺪون ﺳﺮب ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻗﻠﻊ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰاﺗﻲ
ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺲ اﺳﺖ و از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻟﺤﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺘﻮل ﻧﺎزك در ﻗﺮﻗﺮهﻫﺎي ﺣﺪود 250
ﮔﺮﻣﻲ 500 ،ﮔﺮﻣﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻗﻄﺮ ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎي ﻟﺤﻴﻢ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﺪود ﻛﺴﺮي از ﻳﻚ ﺗﺎ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻟﺤﻴﻢ را ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻊ و ﺳﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(11

ﺷﻜﻞ  -11ﺳﻴﻢ ﻟﺤﻴﻢ

روﻏﻦ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري )روانﺳﺎز(
ﺑﺮاي ﻟﺤﻴﻢ ﻛﺮدن دو ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻼً ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﻓﻠﺰ روي
آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از آنﺟﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻓﻠﺰات در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻋﺎدي اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻻﻳﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزﻛﻲ
از اﻛﺴﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،از اﻳﻦرو ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل را
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺎدة ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪهاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻛﺮدن اﻳﻦ
ﺳﻄﻮح ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود )روﻏﻦ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري( ﻧﺎم دارد)ﺷﻜﻞ .(12

ﺷﻜﻞ  -12روﻏﻦ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري

ﺣﻤﺎم ﻗﻠﻊ
ﺑﺮاي ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﻛﺮدن ﺳﺮ ﺳﻴﻢﻫﺎي اﻓﺸﺎن از ﺣﻤﺎم ﻗﻠﻊ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﻗﻠﻊ ﻣﻲﺗﻮان در زﻣﺎن ﻛﻢﺗﺮي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺳﺮ
ﺳﻴﻢ را ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﻛﺮد .ﺣﺮارت دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﺔ ﺣﻤﺎم ﻗﻠﻊ ﻗﺎﺑﻞ
ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(13

ﺷﻜﻞ  -13ﺣﻤﺎم ﻗﻠﻊ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻃﺮز ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻮﺿﭽﺔ ﻗﻠﻊ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻗﻠﻊ اﻧﺪود ﻛﺮدن ﺳﺮﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ و اﻓﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻠﻤﻲ
از ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮارت ﻻزم ﺟﻬﺖ ذوب ﻛﺮدن ﻟﺤﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺮﻗﻲ داراي دو ﺷﻜﻞ ﻗﻠﻤﻲ
و ﺗﻔﻨﮕﻲ اﺳﺖ .ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﻟﺤﻴﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(14

ﺷﻜﻞ -14ﻫﻮﻳﻪ ﻗﻠﻤﻲ

ﻫﻮﻳﺔ ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺑﺮاي ﻟﺤﻴﻤﻜﺎريﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(15

ﺷﻜﻞ  -15ﻫﻮﻳﺔ ﺗﻔﻨﮕﻲ
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

در ﻣﻮرد ﻃﺮز ﻛﺎر ﻫﻮﻳﺔ ﻗﻠﻤﻲ و ﺗﻔﻨﮕﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺮاي آنﻛﻪ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻳﻚ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻴﻤﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) 8×8×8ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺑﺴﺎزﻳﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،اﺑﺘﺪا اﺗﺼﺎﻻت )ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ،ﻃﻮﻟﻲ ،اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ( را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري ﺳﻴﻢﻫﺎي اﻓﺸﺎن و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
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اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻮﺷﻚ دو زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق
ﻣﺎﺟﺮاي ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .داﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ
و اﻧﺪﻳﺸﺔ ﭘﻮﻳﺎ و ﺧﻼﻗﺎﻧﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺒﺘﻜﺮاﻧﻪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﺔ آﻧﺎن را
ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان در اﺑﺘﻜﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎﺳﺎزي آب در دﺷﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺧﺎك آن رﺳﻲ ﺑﻮد و آب را ﺟﺬب ﻧﻤﻲﻛﺮد ،ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﻫﺎي
دﺷﻤﻦ درﺳﺖ ﻛﺮد .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗﻫﺎي آب در ﻛﻨﺎر رود ﻛﺎرون و اﺣﺪاث ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻳﻚ ﻣﺘﺮ در ﻣﺪﺗﻲ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه ،آب
ﻛﺎرون را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي دﺷﻤﻦ رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ،ﺳﺪي ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻣﺠﺪ

ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮﺷﻚ

ﺑﺎ اﺑﺘﻜﺎر ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻣﺠﺪ ﺑﺮاي اﻧﻬﺪام ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﺎرهاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﻚﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪ .دﻛﺘﺮ ﭼﻤﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺷﻚ دو ﻣﺮﺣﻠﻪاي داد .ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﺔ
اول ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ آر ﭘﻲ ﺟﻲ روي آب ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و داﺧﻞ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺷﻮد و در ﻣﺮﺣﻠﺔ دوم ،اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺠﻢ زﻳﺎد
ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮة داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺎد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي زرﻫﻲ دﺷﻤﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪاﻛﻨﺪ .ﻣﻮﺷﻚ ﭘﺮ از  TNTروي ﺗﺨﺘﻪاي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﻧﺼﺐ
ﻣﻲﺷﺪ و ﻧﻴﺮوي ﭘﻴﺶراﻧﻪ از ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ،ﻣﻮﺷﻚ از ﺗﺨﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ درون ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ.
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ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر)اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

اﺑﺰار و اﺗﺼﺎﻻت
ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

2

ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

-1اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
-2اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ اﺗﺼﺎﻻت را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -3ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
 -4ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3
اﻧﺘﻈﺎر
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -5اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻟﺤﻴﻤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
-6ﻣﻬﺎرت در ﺳﺮ ﺳﻴﻢ زدن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -7ﻣﻬﺎرت در ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﭘﻴﭽﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

-1اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
-2اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ اﺗﺼﺎﻻت را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -3ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري اﺳﺘﺎﻧﺪارد
2
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -4اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻟﺤﻴﻤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 -5ﻣﻬﺎرت در ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﭘﻴﭽﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-1اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  -2ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻟﺤﻴﻤﻜﺎري را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
1
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻨﺪ.
 -3اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻟﺤﻴﻤﻲ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻳﻚ ﺷﻨﺎور ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪ ،ﭘﺮﻳﺰ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺼﺐ ﭘﺮﻳﺰ
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاي دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺮژي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻐﺎزه ،ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
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ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ،آﻧﺘﻦ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه دوﺷﺎﺧﺔ ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺎ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ
ﺑﺮق وﺻﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(16

ﺷﻜﻞ  -16ﭘﺮﻳﺰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه 10ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ روﻛﺶﺑﺮداري ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن ﭘﺲ
از روﻛﺶﺑﺮداري ﺳﺮﺳﻴﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ و در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .در ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﻴﻢ ارت ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ارت ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪ
ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﺮدن و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ از ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(17

ﺷﻜﻞ  -17ﻛﻠﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ،از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازة 10ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ روﻛﺶﺑﺮداري ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ
اﻓﺸﺎن ﭘﺲ از روﻛﺶﺑﺮداري ﺳﺮﺳﻴﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮﻟﻲ آنرا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دمﮔﺮد ﺳﺆاﻟﻲ
ﻛﺮده و در ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﺳﺮ راه ﻓﺎز ﻗﺮار دارد.

ﻻﻣﭗ
ﻻﻣﭗ ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻧﻮراﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ در ﺟﺪول 10ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -10اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت

رﺷﺘﻪاي
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
ﻫﺎﻟﻮژن
ﺟﻴﻮهاي ﻛﻢ ﻓﺸﺎر
)ﻻﻣﭗ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف(
ﻛﻢﻓﺸﺎر
ﺳُﺪﻳﻤﻲ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر

ﺟﻴﻮهاي
ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﮔﺎز
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر
)ﻻﻣﭗﻫﺎ(
ﭘﺮ ﻓﺸﺎر

ﺳُﺪﻳﻤﻲ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر

ﻣﺘﺎل ﻫﺎﻟﻴﺪ

SMD

LED

LED POWER

COB
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻜﺴﺘﺔ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﭼﻪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد؟

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎ
در ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﻧﻮري ﻻﻣﭗ و ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ
 6ﻻﻣﭗ ﻛﻢﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺷﻜﻞ  18ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗ ﻫﺎ راﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﺷﻜﻞ  -18ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎ

ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
اﻳﻦ ﻻﻣﭗ ﺑﺨﺸﻲ از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﮔﺎزي ﻛﻢﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ از اﺟﺰاي زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -1ﭼﻮك ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ
 -2ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ
 -3اﺳﺘﺎرت
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ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺟﺪول زﻳﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺟﺪول  -11اﺟﺰاي ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ

ﺷﻜﻞ

اﺟﺰا

ﻛﺎرﺑﺮد

ﭼﻮك
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

............................

ﻻﻣﭗ
ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ

............................

اﺳﺘﺎرت

..............................

اﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  19ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪارﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ )ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺑﺎﻻﺳﺖ
اﻟﻜﺘﺮو ﻧﻴﻜﻲ( در ﺷﻜﻞ  20ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮق ورودى

اﺳﺘﺎرت

ﺷﻜﻞ  -19اﺟﺰاي ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
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ﻓﺎز

ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻰ

ﻧﻮل

ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻟﻘﺎﯾﻰ
)ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰ (

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

اﺳﺘﺎرت

اﺳﺘﺎرت

ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻰ

ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻰ
ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﻰ

ﺑﺎﻻﺳﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ

ﻓﺎز

ﻧﻮل

ﻧﻮل
ﻓﺎز

ﺷﻜﻞ 20

ﻻﻣﭗ ﻛﻢﻣﺼﺮف
ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺎن ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺮده و در ﺣﺠﻢ
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻻي زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي و
ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهاي در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻻﻣﭗﻫﺎي رﺷﺘﻪاي
ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻓﻨﺎوري اﻳﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭼﻮكﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﭼﻮكﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻜﻞ  21دوﻧﻮع از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻛﻢﻣﺼﺮف را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -21ﻻﻣﭗ ﻛﻢﻣﺼﺮف
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ :19
در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ از روﺷﻨﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻤﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻻﻣﭗﻫﺎي
ﻛﻢﻣﺼﺮف )ﭘﺮﺑﺎزده( ،ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺮة ﻧﻮري  55ﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮ وات ،اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ) .ﻟﻮﻣﻦ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ(

ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ
ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ رﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﻧﻘﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻧﻘﺸﺔ ﻓﻨﻲ
ﻧﻘﺸﺔ ﮔﺴﺘﺮده
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ﻋﻼﺋﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻗﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻋﻼﺋﻢ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ در ﺟﺪول  12ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻼﺋﻢ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول 12
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ﻣﺪار ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ

ﻣﺪار ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻚ راﻫﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ در دو ﻧﻮع روﻛﺎر و ﺗﻮﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ،ﻃﺮز ﻛﺎر ﻛﻠﻴﺪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ وﺳﻴﻠﺔ
ﺳﺎدهاي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻗﻄﻊ آن اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻮ ﻛﺎر و روﻛﺎر را در ﺷﻜﻞ  22و
ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري را در ﺷﻜﻞ  23ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ ﺗﻮﻛﺎر

ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ رو ﻛﺎر

ﺷﻜﻞ -22ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ ﺗﻮﻛﺎر و روﻛﺎر

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

ﺷﻜﻞ  -23ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ:
در اﻳﻦ ﻣﺪار اﺑﺘﺪا ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺗﻪ ﻓﻴﻮز وﺻﻞ و ﺳﭙﺲ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺳﺮ ﻓﻴﻮز ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲرود .ﺳﻴﻢ ﻓﺎز از
ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل دوم ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚﭘﻞ ،ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺗﻪ ﺳﺮﭘﻴﭻ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،آنﮔﺎه ﺳﻴﻢ ﻧﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺪﻧﺔ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
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ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ ،ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺷﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺪار ﺗﻚ ﭘﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

X3

N

X1

PE

X2

L1

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

Q1

X1

ﺷﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ
ﺟﺮﻳﺎن

L1
X2
E1

X3
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ :19
ﻫﺮ ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ آن در ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ دﻳﺪن آن ،وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪار ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺰ و ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد
آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﺪارﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ

ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ ﻣﻲﺗﻮان دو دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﻳﺎ دو وﺳﻴﻠﻪ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ ،در ﻣﺼﺮف وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻴﻢ ،ﻟﻮﻟﻪ و ﻛﻠﻴﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ درﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭘﻞ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .در ﺷﻜﻞ  24ﺷﻜﻞ
ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ در ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﻮﻛﺎر و روﻛﺎر و در ﺷﻜﻞ  25ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ روﻛﺎر

ﻛﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ ﺗﻮﻛﺎر
ﺷﻜﻞ 24

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

ﺷﻜﻞ  -25ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻛﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ:
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز را ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻮز ،ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﺪ دوﭘﻞ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف Pﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .از دو ﭘﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﺪ ،دو ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻢﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺎز
ﺑﻪ ﺗﻪ دو ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ و ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎ را از ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻮل ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﺳﺮﭘﻴﭻ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮازي ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎ وﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﻜﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ ،ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺷﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ را ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

Q1

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

X1

ﺷﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ
ﺟﺮﻳﺎن

E1

X2
E1

Q1

L1
X2
E1

Q1

N
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

درﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪار ﻛﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻛﻢﻣﺼﺮف و ﻳﻚ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪاي را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ از دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﺪارﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚ ﭘﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي راهروﻫﺎ ،راهﭘﻠﻪﻫﺎ ،اﺗﺎقﻫﺎي دو درب و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ واﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ آن ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ دﻳﮕﺮ در
ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻠﻴﺪ ﺗﻚﭘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻜﻞ  27ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ روﻛﺎر

ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻛﺎر

ﺷﻜﻞ  -26ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

ﺷﻜﻞ  -27ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ:
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻴﻮز ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري را ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )ﻫﺮ ﻛﻠﻴﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﺑﺎ  Pﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد و دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك دارد( وﻗﺘﻲ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز را ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ
ﻣﺸﺘﺮك وﺻﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ،از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك دو ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوم
ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ .ﻛﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوم ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺳﺮﭘﻴﭻ ﭼﺮاغ ﻣﻲﻛﺸﻴﻢ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻮل را ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل دوم ﭼﺮاغ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
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ﺷﻤﺎي ﻓﻨﻲ

E1
L1 PE N

X1

X2

ﺷﻤﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ

Q1

Q2

L1
Q1
ﺷﻤﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن

Q2
E1
N

ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻤﻨﻲ

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺼﺮف ﺳﻴﻢ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ اﻳﻤﻦ ،ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ روش ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ .در اﻳﻦ روش،
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك دو ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ دو ﺳﺮ
ﻻﻣﭗ اﺗﺼﺎل داده ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺪاري ﺳﻴﻢ ﻓﺎز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪار اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ اول در
ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻠﻴﺪ دوم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻻﻣﭗ را روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ اول در ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻠﻴﺪ دوم ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻻﻣﭗ را ﻧﺪارد .ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

درﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺪارﻛﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ  LEDﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

3

ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

 -1اﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻨﺪ.
-2ﺑﺮاي ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و
ﻓﻨﻲ و ﮔﺴﺘﺮده را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-3ﻣﺪاري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
3
را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮق ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر
 -4ﻣﺪاري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ دو ﻋﺪد
ﻻﻣﭗ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮق ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ.
 -5ﻣﺪاري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از دو ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ
را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-1اﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻨﺪ.
-2ﺑﺮاي ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﻨﻲ
2
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
و ﮔﺴﺘﺮده را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-3ﻣﺪاري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ
را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮق ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

-1اﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻨﺪ.
1
-2ﻣﺪاري ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ
را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮق ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
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ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ
ﻧﻘﺸﺔ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس اﺟﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ و زﺑﺎن ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻃﺮاح و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق و ﺑﺮقﻛﺎر
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن،
ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻧﻘﺸﺔ ﻣﻌﻤﺎري و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺪارﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد .ﺷﻜﻞ  28ﻧﻘﺸﺔ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ راﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

Up

Down

Up & Down

DP-1
DP-2

DP-3

ﺷﻜﻞ  -28ﻧﻘﺸﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم دﻳﻮارﻫﺎ ،دربﻫﺎ ،ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﭘﻠﻪﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در
ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺮشﺧﻮرده ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﺒﻠﻤﺎن و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  29اﻟﻒ ﻧﻤﺎﻳﺶ
داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰات )ﻣﺒﻠﻤﺎن( ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺒﻠﻤﺎن و وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  29ب
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري )ﺧﺎم( ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ب( ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري )ﺧﺎم(

اﻟﻒ( ﭘﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﺷﻜﻞ  -29ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ) 29ب( ﻛﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻓﻀﺎ

ﻛﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎ

1
2
3
4
5
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ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎري ،ﺟﺪول زﻳﺮ را ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻃﻮل واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻋﺮض واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
دﺳﺖاﻧﺪاز ﭘﻨﺠﺮة آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
دﺳﺖاﻧﺪاز ﭘﻨﺠﺮة اﺗﺎقﺧﻮاب
ﻋﺮض در دوﻟﻨﮕﺔ ورودي
ارﺗﻔﺎع در دوﻟﻨﮕﺔ ورودي
ﻋﺮض دﻳﻮارﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎقﺧﻮاب

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﺔ روﺷﻨﺎﻳﻲ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ از ﻗﺒﻴﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ وآﻧﺘﻦ ﺑﺮ روي ﻳﻚ
ﭘﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻠﻮﻏﻲ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﭘﻼن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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در ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.
ﭘﺲ از آن ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻧﻘﺸﺔ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ  30ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -30ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮق
45

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻜﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق ﻣﻲدﻫﺪ؟

ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻘﺸﺔ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ
ﭘﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰات در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺧﺼﻮﺻﺎً در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺤﻞ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻨﻚ ﻇﺮفﺷﻮﻳﻲ ،ﻳﺨﭽﺎل،
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﻲ و اﺟﺎقﮔﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ  12ﻋﺪد ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺪار را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي داﺧﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻳﻚ ﻣﺪار را ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻧﻘﺸﺔ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ  31ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -33ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺮقﻛﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق ﻣﻲدﻫﺪ؟

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﻲ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ
ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺰء ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺷﻨﺎور ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺪارﻫﺎي ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺪار ﺑﺮق اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(32
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻧﻘﺸﺔ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ  32ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -32ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ وآﻧﺘﻦ
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻘﺸﺔ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺮقﻛﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮق ﻣﻲدﻫﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼن ﺷﻜﻞ  33را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺪارﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي آن را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -33ﭘﻼن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

48

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼن ﺷﻨﺎور ﺷﻜﻞ  34را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -34ﭘﻼن ﻳﻚ ﺷﻨﺎور
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼن ﺷﻨﺎور ﺷﻜﻞ  35را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ آن را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺷﻜﻞ  -35ﭘﻼن ﺷﻨﺎور
49

ﻛﺎر در ﻣﻨﺰل

ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را رﺳﻢ ﻛﺮده و ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق و ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦﻫﺎي آن را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﻨﻴﺪ و در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮدهﻧﮕﺎر ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ،ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و ﺳﻴﻢﺑﻨﺪي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻟﻮازم ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ )وﻟﺘﺎژ ،ﺟﺮﻳﺎن ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ،ﺗﻮان ،ﻛﺴﻴﻨﻮس ﻓﻲ( روي آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد ﺷﺪن ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮانِ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(36

ﺷﻜﻞ  -36ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻚ ﺷﻨﺎور

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ  37ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ روﻛﺎر

اﻟﻒ( ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮﻛﺎر
ﺷﻜﻞ  -37ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
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ﻧﻘﺸﺔ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :(DP) Distribution Panel
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  DPدر ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  MCBو
ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﺑﺮق در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎل ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎقﺧﻮاب و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(38

ﺷﻜﻞ  -38ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق

دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق
دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻻﻣﭗﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ ﻧﺎوﺑﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً
ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻨﺎور را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(39

ﺷﻜﻞ  -39دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
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ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ،ﻧﻘﺸﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و آن را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺧﺘﺼﺎري ) (DPﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ)ﺷﻜﻞ.(40

FROM M.D.P 3*6mm2 NYY

DP1
1PH+N
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﻰ
 25آﻣﭙﺮ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ  3٠ﻣﯿﻠﻰ آﻣﭙﺮ

N

3٠ mA

IΔ = 3٠ mA

1*16mm2 CU

G

In= 25A

10A
B

16A
C

20A
B

رزرو

ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزى

3*2.5mm2 NYAF

3*2.5mm2 NYAF
ﭘﺮﯾﺰ

3*2.5mm2 NYAF
ﭘﺮﯾﺰ

3*2.5mm2 NYAF
ﭘﺮﯾﺰ

3*1.5mm2 NYAF
روﺷﻨﺎﯾﻰ

3*1.5mm2 NYAF
روﺷﻨﺎﯾﻰ

DP1-7

DP1-6

DP1-5

DP1-4

DP1-3

DP1-2

DP1-1

3*1.5mm2 NYAF
روﺷﻨﺎﯾﻰ

DP1-8

16A
C

16A
C

16A
C

10A
B

10A
B

10A
B

ﺷﻜﻞ  -40ﻧﻘﺸﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ

در ﻧﻘﺸﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ) ،(DPﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ Miniature Circuit Breaker

) (MCBﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي

ردﻳﻒ

ﻣﺮاﺣﻞ
ﻛﺎري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

4

ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

 -1ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻛﻨﺪ.
 -2اﻧﺪازهﮔﻴﺮي روي ﭘﻼن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 -3ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﭘﻼن را ﻃﺮاﺣﻲ و
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ آن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر
 -4ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق و آﻧﺘﻦ ﻳﻚ ﭘﻼن
را ﻃﺮاﺣﻲ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -5ﺷﻤﺎي ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮق ﻳﻚ واﺣﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺷﻨﺎور را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه

3

 -1ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻛﻨﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر  -2اﻧﺪازهﮔﻴﺮي روي ﭘﻼن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 -3ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﭘﻼن را ﻃﺮاﺣﻲ و
روﺷﻨﺎﻳﻲ آن را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

2

 -1ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻛﻨﺪ.
 -2اﻧﺪازهﮔﻴﺮي روي ﭘﻼن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

1

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
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ﺷﺮح ﻛﺎر:
اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ
ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﻢﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎﻻت آن
ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪارﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼنﻫﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد:
ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ را ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ و ﻛﺎﺑﻞﻛﺸﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﻧﻮاع اﺗﺼﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞﺷﻮ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻣﺪارﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﺟﺰاي ﻧﻘﺸﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼن ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ:
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺷﺮاﻳﻂ :ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات :ﻛﻠﻴﺔ اﺑﺰارآﻻت ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ
ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎر

ردﻳﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ از 3

1

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻢ و ﻛﺎﺑﻞ

1

2

اﺑﺰار و اﺗﺼﺎلﻫﺎي ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

2

3

ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

1

4

ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﻲ

1

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،
ﺗﻮﺟﻬﺎت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ...
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
* ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  2ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻤﺮه ﻫﻨﺮﺟﻮ

2
*

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻓﺼﻞ اوّل
ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ

ﭘﻮدﻣﺎن 2
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
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واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 2
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ














ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي و ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎ در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد؟
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎﺷﻴﻦ  DCﭼﻪ اﻧﻮاﻋﻲ دارد و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪاي ﻛﺎرﺑﺮد دارد؟
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ﭼﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪاي ﻛﺎرﺑﺮد دارد؟
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮة ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﺤﻮة ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز ﭼﻪ اﻧﻮاﻋﻲ دارد و ﻫﺮ ﻛﺪام در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪاي ﻛﺎرﺑﺮد دارد؟
ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ واﺣﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻧﻮع ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ و اﺟﺰاي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼك اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﻨﻌﺖ و در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮة ﻣﺎ دارﻧﺪ .ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻳﺨﭽﺎل ،ﺟﺎروﺑﺮﻗﻲ ،ﻫﻤﺰن ،ﭘﻨﻜﻪ ،ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع و در ﺑﺴﻴﺎري از وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎم دارﻧﺪ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ را ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،
دﺳﺘﮕﺎه واﺳﻄﻪاي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد)ﺟﺪول .(1
ﺟﺪول  -1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
از دﻳﺪﮔﺎه »ﻧﻮع ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي«

 -1ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

 -2ژﻧﺮاﺗﻮر )ﻣﻮﻟﺪ( اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

از دﻳﺪﮔﺎه »ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ«

 -1ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب AC
)(Alternating Current

 -2ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ DC
)(Direct Current

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از دو دﻳﺪﮔﺎه »ﻧﻮع ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي« و »ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ« ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
از دﻳﺪﮔﺎه اﻧﺮژي ،اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ» ،ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ«
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را ﺑﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ» ،ژﻧﺮاﺗﻮر )ﻣﻮﻟﺪ(
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ »ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب «AC
و »ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  «DCﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﻜﻞ  - 1ﻣﻮﺗﻮر و ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻳﻚ ﺷﻨﺎور

در ﺷﻜﻞ  1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻳﻚ ﺷﻨﺎور و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎور را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة روزﻣﺮه )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻮاك ﺑﺮﻗﻲ ،آرﻣﻴﭽﺮ،
ﭘﻤﭗ آب ،ﭘﻨﻜﻪ ،رﻳﺶ ﺗﺮاش ﺑﺮﻗﻲ و  (...از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮔﺮدد.

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺳﺖ .ﻃﺮز ﻛﺎر وﺳﺎﻳﻞ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺮز
ﻛﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻋﻢ از ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻓﺎراده و رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎده ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻣﺪاري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎدي ﻛﻪ دو ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ )ﻳﻚ آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮد( ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ
داده ﺷﺪه ،ﺟﺪول را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﻣﺮاﺣﻞ
ﻛﺎري

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ

1

اﮔﺮ ﻳﻚ آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ از ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل
) (Nآن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮد،
ﻋﻘﺮﺑﺔ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺤﺮاف
ﻋﻘﺮﺑﺔ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  .................از
ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

2

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ . ..............

3

اﮔﺮ آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ از ﺣﻠﻘﻪ دور
ﺷﻮد ،ﻋﻘﺮﺑﺔ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ...........
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻲ  ...............در ﺣﻠﻘﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

4

اﮔﺮ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ) (Sآﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﻜﻞ داﺧﻞ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮد ،ﻋﻘﺮﺑﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺐ  ...........وارد ﺣﻠﻘﻪ
ﺷﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ

0

G

0

G

0

G

0

G

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ،در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ در ﺣﻠﻘﻪ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
آن را »ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎري ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﺮ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﻪ ) (Eاﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را »ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ )«(EMF
ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ ) (eﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﻓﺎراده ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .وي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﻮط ﻧﻴﺮوي ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻃﺮاف ﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻳﺎ آﻫﻦرﺑﺎ ،ﻓﻮران ﻳﺎ ﺷﺎر
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ  φﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻓﺎراده اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد» :ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻣﺪار ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ«.
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ﻓﺎراده ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ ،راﺑﻄﺔ زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻛﺮد:

 = ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺑﺮ )(wb
 = tﻣﺪت زﻣﺎن وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ )(s
 = Nﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ
 = eﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻟﺖ )(v


t

e N

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ
در ﭘﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﭘﻼرﻳﺘﻪ ،ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ .ﭘﻼرﻳﺘﺔ
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻞ ﺑﻘﺎي اﻧﺮژي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺻﻞ
ﺑﻘﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ« ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻟﻨﺰ در ﺳﺎل  1834ﻣﻴﻼدي اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ» :ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪة ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ«.
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ در ﻣﻮرد ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮن
ﻟﻨﺰ در ﻣﺪارﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،ﻣﻘﻄﻊ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎدي و ﻳﻚ آﻫﻦرﺑﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و آﻫﻦرﺑﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ و ﺳﭙﺲ دور ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺟﺪول را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺮاﺣﻞ
ﻛﺎري

ﺷﺮح آزﻣﺎﻳﺶ

1

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺐ ) (Nآﻫﻨﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻠﻘﻪ ﺣﺮﻛﺖ
داده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎراده ،ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن،
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در اﻃﺮاف ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮدآورﻧﺪهاش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ....................ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻄﺐ ) (Nﻣﻴﺪان ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺐ )(N
آﻫﻦ رﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  ...............ﻣﺎﻧﻊ
ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮد.

2

اﮔﺮ آﻫﻦ رﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ داده ﺷﻮد،
ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺎراده ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ
در ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ ،ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ  ..............ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد
آورﻧﺪهاش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ آﻫﻦ رﺑﺎ
اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﻠﻘﻪ ،ﻗﻄﺐ
 Sﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺐ ) (Nآﻫﻦ رﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي  ............ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦرﺑﺎ ﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ

S
N

N
S

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ،وﻗﺘﻲ آﻫﻦرﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻠﻘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده ،اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻫﻤﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ را
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ ،ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ دادن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد .ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦرﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻳﺎ دور ﺷﺪن از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .از اﻳﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺮف ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦرﺑﺎ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهاش )ﺣﺮﻛﺖ آﻫﻦرﺑﺎ(
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد:

t

e  N

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻟﺬا  eﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﺿﺪ
ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ در ﻧﺎم آن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻘﺎي اﻧﺮژي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻮارد دﺷﻮار اﺳﺖ .روش ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮد .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ دﺳﺖ راﺳﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ )ﺷﻜﻞ  (2ﻃﻮري ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﻗﻄﺐ N
ﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ وارد ﺷﻮد و ﺷﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎدي را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻫﺎدي را ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ﺷﻜﻞ  -2ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ

ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺑﺮ ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻚ ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎي  Nو  Sآﻫﻦرﺑﺎﻳﻲ ﻗﻮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(3
F

I

ﺷﻜﻞ  -3ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎ از ﺳﻮي ﻗﻄﺐ ) (Nﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ  Sﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎدي،
ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎ و ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻃﺮاف ﻫﺎدي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺑﺎﻻي ﻫﺎدي ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢدﻳﮕﺮ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﺎدي از ﺳﻮي ﻣﻴﺪان ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﺪان ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺎدي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ» ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﻣﻲﺷﻮد،
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪن ﻫﺎدي از درون ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دارد«.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺑﻪ ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻟﻮرﻧﺲ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻴﺪانﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﻴﻞ داده اﺳﺖ» ،ﻧﻴﺮوي ﻟﻮرﻧﺲ« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ:
F = BIL

 = Fﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﻮﺗﻦ )(N
 = Bﭼﮕﺎﻟﻲ ﻓﻮران )ﺷﺎر( ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ )

wb
m2

(

 = Iﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻣﭙﺮ )(A
 = Lﻃﻮل ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎدي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ )(m
ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﭼﭗ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﭼﭗ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﮔﺮ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  4ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
از ﻗﻄﺐ ) (Nﺑﻪ ﻛﻒ دﺳﺖ وارد ﺷﻮد و اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ﺟﻬﺖ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺎدي را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺑﻪ ﻫﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ  -4ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﭼﭗ

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺑﺮ ﻫﺎدي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﭼﭗ را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖ ﭼﭗ ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺑﺮ ﻳﻚ ﻫﺎدي ﻓﺮﺿﻲ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي

ردﻳﻒ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر)اﺑﺰار،
ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات،
ﻣﻜﺎن(

1

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

-1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
-2ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر
-3ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
-4ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ را در
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻧﻤﺮه

3

-1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر -2ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
-3ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻨﺰ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.

2

-1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
-2ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

1

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
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اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري،
ﻧﻤﺮهدﻫﻲ(

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )(DC
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺳﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺪل
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺷﻜﻞ  5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -5ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )(DC

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻋﻤﻞ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻗﻄﺐ ﮐﻤﮑﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻔﺎوت در
ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ
ﻗﻄﺐ ﮐﻤﮑﻰ
ﺷﻔﺖ روﺗﻮر
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(6
ﮐﻤﻮﺗﺎﺗﻮر
ﮐﻔﺸﮏ ﻗﻄﺐ

ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﻰ
ﻣﯿﺪان ﺳﺮى

ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻄﺐ
اﺻﻠﻰ

ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﻰ
ﻣﯿﺪان ﺷﻨﺖ
ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﻰ
ﺟﺒﺮان ﺳﺎز

ﺟﺎروﺑﮏ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﯾﻰ

ﯾﻮغ اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﻫﺴﺘﻪ آرﻣﯿﭽﺮ
ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ آرﻣﯿﭽﺮ

ﺷﻜﻞ  -6ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
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اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد:
 -1ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ )اﺳﺘﺎﺗﻮر(
 -2ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﮔﺮدان )رﺗﻮر(
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد.
 -1اﺟﺰاي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻛﻦ )اﺳﺘﺎﺗﻮر( اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از) :ﺷﻜﻞ (7
اﻟﻒ( ﺑﺪﻧﻪ:
ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ،ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .ﻗﻄﺐﻫﺎي اﺻﻠﻲ ،ﻛﻤﻜﻲ و ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﮕﻪدارﻫﺎ روي ﺑﺪﻧﺔ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺪﻧﻪ را ﻫﺴﺘﺔآﻫﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎي اﺻﻠﻲ
و ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود .در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ارزاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزن دارد ،ﺑﺪﻧﻪ را از ﺟﻨﺲ ﭼﺪن
ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪﻧﻪ را از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ب( ﻗﻄﺐﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻛﻤﻜﻲ:
وﻇﻴﻔﺔ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ .ﻗﻄﺐﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي زﻳﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ﻫﺴﺘﺔ ﻗﻄﺐ :از ورقﻫﺎي ﻓﻮﻻد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود  0/5ﺗﺎ  0/65ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﻛﻔﺸﻚ ﻗﻄﺐ :ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ آن ،ﺑﺮاي ﭘﻴﭽﻴﺪن ﺳﻴﻢ دور آن اﺧﺘﺼﺎص
داده ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ آن ﻛﻪ ﻛﻔﺸﻚ ﻗﻄﺒﻲ ﻧﺎم دارد ،در واﻗﻊ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻞ دادن ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻮران ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ :ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ دور ﻫﺴﺘﺔ ﻗﻄﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻛﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻌﺪاد دور ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن ﻛﻢ و ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي زﻳﺎد ،ﺗﻌﺪاد دور ﻛﻢ ﺑﺮاي ﺳﻴﻢ
ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ زﻳﺎد ﻻزم اﺳﺖ.
ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺴﺘﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ
را ﻣﻌﻤﻮﻻٌ از ﻓﻮﻻد ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور ﻛﻢ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ زﻳﺎد ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ 7
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پ( ﺟﺎروﺑﻚ و ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﮕﻪدار:
در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﮕﻪدار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺎروﺑﻚ
ﻧﮕﻪدار ،ﻗﺮار دادن ﺻﺤﻴﺢ ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ روي ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر اﺳﺖ .ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ در ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﮕﻪدار ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺮي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮ روي
ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻓﺸﺎر داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ
از ﺟﻨﺲ زﻏﺎل ﻳﺎ ﮔﺮاﻓﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن از ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻳﺎ دادن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(8

ﺷﻜﻞ  -8ﺟﺎروﺑﻚ و ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﮕﻪدار

 -2اﺟﺰاي ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان )رﺗﻮر( ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) :ﺷﻜﻞ (9
اﻟﻒ( ﻫﺴﺘﺔ رﺗﻮر:
ﻫﺴﺘﺔ رﺗﻮر از ورﻗﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﻴﻠﻴﺲدار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﺔ ﻧﺎزك از ﻫﻢ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ روي
ﻫﺴﺘﺔ روﺗﻮر ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ب( ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ رﺗﻮر:
از ﻛﻼفﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و در ﺷﻴﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ رﺗﻮر
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﺑﻮده و از اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
پ( ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر:
ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﻛﻠﻜﺘﻮر از ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻣﺴﻲ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻴﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺤﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻼفﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ رﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺤﻴﻢ و ﻳﺎ ﭘﺮس ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر وﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ -9اﺟﺰاي ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان )رﺗﻮر( ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
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ت( ﻣﺤﻮر:
ﻣﺤﻮر رﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي رﺗﻮر اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻮﻻدي ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آن ﻛﻢ اﻣﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ،ﻛﺸﺸﻲ و ﭘﻴﭽﺸﻲ
را دارا ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدن ﻣﺤﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﺳﺒﺐ اﻧﻬﺪام ﻛﻠﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﺮدد.
ث( ﭘﺮواﻧﺔ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه:
ﭘﺮواﻧﺔ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در داﺧﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﮔﺮﻣﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﻣﺎﺷﻴﻦ ،ﺧﻨﻚ ﺷﺪن و ازدﻳﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺟﺪول زﻳﺮ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ  DCﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ

ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

1

........................................................

Stator

2

........................................................

Rotor

3

........................................................

Yoke

4

........................................................

Field Winding

5

........................................................

Brush Holder

6

........................................................

Slot

7

........................................................

Commutator

8

........................................................

Shaft

9

........................................................

Fan

10

.......................................................

Commutation

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،درﺑﺎرة دﻻﻳﻞ ﺧﺮاﺑﻲ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در
ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﮔﺰارش ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻤﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺪﻳﺪة ﻛﻤﻮﺗﺎﺳﻴﻮن و ﻣﺸﻜﻼت
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻬﻴﻪ و در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر  DCرا ﺑﺎز ﻛﺮده و اﺟﺰاي آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻧﺤﻮة ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﻛﺮدن ﻛﻼفﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ رﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ
آرﻣﻴﭽﺮ« ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺻﻄﻼح »ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ« ﺑﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲﻫﺎﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي
ﻣﺤﺮﻛﺔ اﺻﻠﻲ در آن اﻟﻘﺎ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﻲ از واژهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ در ﺟﺪول  2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺟﺪول  -2واژﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ

واژهﻫﺎ

ﺗﻮﺿﻴﺢ

ﺣﻠﻘﻪ

»ﺣﻠﻘﻪ« ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ دور ﻫﺎدي اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺣﻠﻘﻪ
ﻛﻪ درون ﺷﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد »ﺑﺎزو« ﻧﺎم دارد و ﻗﺴﻤﺘﻲ
ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﺷﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد »ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ« ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ داراي ﻳﻚ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺮ
ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮف » «Sو ﺗﻪ آن را ﺑﺎ ﺣﺮف » «Fﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﻛﻼف

»ﻛﻼف« از اﺗﺼﺎل ﺳﺮي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻛﻼف ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ،ﺑﺎزو،
ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ و ﺳﺮ و ﺗﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ

»ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻲ« از اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻼف ﺑﻪﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي ﻳﺎ
ﻣﻮازي و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ

F

F

S

S

F2
S 2 F2

S1 F 1

اﻟﻒ ـ اﺗﺼﺎل ﺳﺮي ﮐﻼفﻫﺎ

ب ـ اﺗﺼﺎل ﻣﻮازي ﮐﻼفﻫﺎ

F2
S 2 F2

S2

F1

S1

S2

F1

S1

S1 F 1

اﻟﻒ ـ اﺗﺼﺎل ﺳﺮي ﮐﻼفﻫﺎ

ب ـ اﺗﺼﺎل ﻣﻮازي ﮐﻼفﻫﺎ
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اﻟﻒ( روشﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده وﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎدة ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده
ﻣﻲﺷﻮد .در ﺷﻜﻞ  9ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  4ﺣﻠﻘﻪ و  8ﺗﻴﻐﻪ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -10ﻃﺮح ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎده

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺣﻠﻘﻪ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت در ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ راﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي و
ﻣﻮازي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺸﺘﺎور ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲرﺳﺪ وﮔﺸﺘﺎور ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺿﺮﺑﺎن
ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲرﺳﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺳﺮي و ﻣﻮازي ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﺷﻜﻞ  10ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -11ﻃﺮح ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎده

ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  11ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻟﺬا روشﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .اﻳﻦ
روشﻫﺎ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺟﺪول  -3روشﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ

روشﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ

ﺗﻮﺿﻴﺢ

دﻳﺎﮔﺮام داﻳﺮهاي
)ﻣﻘﻄﻌﻲ(

دﻳﺎﮔﺮام داﻳﺮهاي ﻧﻤﺎي روﺑﺮوي رﺗﻮر وﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر اﺳﺖ .در
اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام )ﺳﺮﺑﻨﺪي ﻛﻼفﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ(
اﺗﺼﺎل ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻛﻼف ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎزوﻫﺎي ﻛﻼف در ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﺷﻴﺎرﻫﺎي رﺗﻮر ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.

دﻳﺎﮔﺮام ﺧﻄﻲ
)راه ﺟﺮﻳﺎن(

در دﻳﺎﮔﺮام ﺧﻄﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و
اﺗﺼﺎل ﺳﺮ و ﺗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮازي ﺷﺪن ﻛﻼفﻫﺎ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮازي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﻼفﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺮي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮازي )راه ﺟﺮﻳﺎن(
ﻧﺎم دارد.

دﻳﺎﮔﺮام ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﻼف در ﺷﻴﺎرﻫﺎي رﺗﻮر و
ﻧﺤﻮة اﺗﺼﺎل ﺳﺮ و ﺗﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در
ﻛﻼفﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
دﻳﺎﮔﺮام ﮔﺴﺘﺮده )ﺑﺎز(
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد .از دﻳﺎﮔﺮام ﮔﺴﺘﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ و ﺳﺮﺑﻨﺪي ﻛﻼفﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻋﻤﻠﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.

دﻳﺎﮔﺮام ﺳﺮﻳﻊ
)دﻧﺪاﻧﻪ ارهاي(

دﻳﺎﮔﺮام ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزوي ﻛﻼف در ﺷﻴﺎرﻫﺎي رﺗﻮر
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻳﺎﮔﺮام ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ از دﻳﺎﮔﺮام
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﺎﮔﺮام ﮔﺴﺘﺮده
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزوﻫﺎي آن در ﺷﻴﺎر
 1رﺗﻮر ﻗﺮار دارد ﺑﺎزوي دﻳﮕﺮ آن در ﺷﻴﺎر  5ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎزوي ﻛﻼف ﺑﻌﺪي در ﺷﻴﺎرﻫﺎي 2و 7ﻗﺮار ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ
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ب( ﮔﺎمﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎي آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎمﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﮔﺎمﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ

ﺗﻮﺿﻴﺢ

راﺑﻄﻪ

ﮔﺎم ﻗﻄﺒﻲ

ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ،در اﻃﺮاف
رﺗﻮر آن ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ دو ﻗﻄﺐ ﻏﻴﺮ ﻫﻢﻧﺎم ﻣﺠﺎور ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺷﻴﺎر رﺗﻮر را »ﮔﺎم ﻗﻄﺒﻲ« ﮔﻮﻳﻨﺪ.

.....................................................

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزوﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﻼف ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﺮ
ﮔﺎم رﻓﺖ )ﮔﺎم ﺟﻠﻮ(
ﺣﺴﺐ ﺷﻴﺎر رﺗﻮر را »ﮔﺎم رﻓﺖ« ﮔﻮﻳﻨﺪ.

.........................................................

ﮔﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ
)ﮔﺎم ﻋﻘﺐ(

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزوي دوم از ﻛﻼف ﺗﺎ ﺑﺎزوي اول از ﻛﻼف دوم
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﻴﺎر رﺗﻮر را »ﮔﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ«
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

.......................................................

ﮔﺎم ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎزوي اول ﻛﻼف ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻴﺎر رﺗﻮر را »ﮔﺎم ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

.......................................................

ﮔﺎم ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر

ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺮوﺗﻪ ﻳﻚ ﻛﻼف روي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر را »ﮔﺎم ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر«
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

.........................................................

پ( روشﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ
ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻛﻼفﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روشﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ دو روش آن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي ))ﺣﻠﻘﻮي(( و ))ﻣﻮﺟﻲ(( ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮاﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺗﺼﺎلﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ))ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺣﻠﻘﻮي(( و ))ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻣﻮﺟﻲ(( در رﺗﻮر ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻣﻮﺟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ و ﻧﺤﻮة اﺗﺼﺎل ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﺼﺎل ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻣﻮﺟﻲ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ))ﺳﺎده(( و ))ﻣﺮﻛﺐ(( اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي و ﻣﻮﺟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و
ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮده ﻧﮕﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ  DCرا ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺔ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﺎراده اﺳﺖ .ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎديﻫﺎ در
ﻓﻀﺎي ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎديﻫﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺪﻳﺪه اﻟﻘﺎ
در ﻫﺎديﻫﺎ ،وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎ ﻣﻲﺷﻮد .اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻛﻼف ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﻢ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺴﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﻴﻐﺔ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر وﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد .روي ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر دو ﻋﺪد ﺟﺎروﺑﻚ ﺑﻪﻃﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎديﻫﺎ ،ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر
زﻳﺮ ﺟﺎروﺑﻚ ﻣﻲﻟﻐﺰﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﻃﻮري ﺑﻪ
ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ داراي ﭘﻼرﻳﺘﺔ ﻣﺜﺒﺖ و دﻳﮕﺮي داراي ﭘﻼرﻳﺘﺔ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺴﻮ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب اﻟﻘﺎﻳﻲ داﺧﻞ ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان وﻟﺘﺎژ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﻜﺴﻮﺳﺎزي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ وﻟﺘﺎژي ﺑﺎ داﻣﻨﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻼفﻫﺎ
را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻛﻼفﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر ﺳﺮي ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎدة ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎدة ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﺤﻮة ﻛﺎر اﻳﻦ دو ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻃﺮاف ﻫﺎدي
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده ،ﻫﺎديﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﻮﺗﺎﺗﻮر و ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﻫﺎديﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻴﺮوي ﻟﻮرﻧﺲ ﺑﻪ ﻫﺎديﻫﺎ
ﻧﻴﺮوﻳﻲ وارد ﻣﻲﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻲآﻳﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
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ﻧﺤﻮة اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮو و ﮔﺸﺘﺎور در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده
اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻛﻼف ﺗﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار دارد ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﻜﻞ  12ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ وارد ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ وارد ﺷﺪن دو ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﻛﻼف ،ﮔﺸﺘﺎور اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻼف ﺣﻮل ﻣﺤﻮرش
ﺷﺮوع ﺑﻪ دوران ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﻳﻌﻨﻲ وارد آﻣﺪن زوج ﻧﻴﺮو در دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده اﮔﺮ ﺻﻔﺤﺔ ﻛﻼف ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ آن ﮔﺸﺘﺎوري وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﻴﺎن ﻳﻚ
ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﺒﻮر
ﻛﻨﺪ ،ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ
ﮔﺸﺘﺎور ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮدش ﻣﻮﺗﻮر  Dcاﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﻣﻴﺎن
ﻛﻠﻜﺘﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻧﻴـــﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴـــﻲ
 F=ILBﻋﻤﻮد ﺑـﺮ ﺳـﻴﻢ
و ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﺷﻜﻞ 12
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،درﺑﺎرة ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻦ ) (Bilge Pumpدر ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺗﻮان و راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )(DC
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ورودي ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ را  Pinو ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ آن را  Poutﺑﻨﺎﻣﻴﻢ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﺗﻮان» ،ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﺎﺷﻴﻦ« ﻧﺎم دارد ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .
( .) P  Pin  Pout
راﻧﺪﻣﺎن )ﺑﺎزده( :ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ورودي ﻣﺎﺷﻴﻦ را »راﻧﺪﻣﺎن« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ
و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
Pout
(
Pin

.) 

ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي  DCﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﺻﻄﻜﺎﻛﻲ ):(Pmiscellaneous
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻄﻜﺎك ﻣﺤﻮر ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ و اﺻﻄﻜﺎك ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻜﺘﻮر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
ب( ﺗﻠﻔﺎت آﻫﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻪ ):(Pcore
ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻪ از ﺗﻠﻔﺎت ﻫﻴﺴﺘﺮزﻳﺲ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﮔﺮداﺑﻲ در ﻫﺴﺘﻪ آرﻣﻴﭽﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
پ( ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﻲ ):(Pcu
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﻲ در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ و آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
P  Pin  Pout  Pmiscellaneous  Pcore  Pcu
ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  4ﻛﻴﻠﻮوات ﺑﺎ ﺑﺎزده  80درﺻﺪ و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺴﻲ  300وات و ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻪ 500
ﻣﺜﺎل

وات ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﻮان ورودي Pin
ب( ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
اﻟﻒ(

ﺟﻮاب

 = Pout  0/ 8 = 4000  Pin = 5000W
Pin

Pin

ب(  P = Pin  Pout = Pmiscellaneous + Pcore + Pcu  5000  4000 = Pmiscellaneous + 500 + 300
 Pmiscellaneous = 200 W

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  DCﺗﺤﻘﻴﻖ
و اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام را ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ و در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﻟﺬا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻔﺎوت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﻒ( ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ
ﺟﺪول زﻳﺮ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  DCاﺷﺎره دارد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

ﺷﺮح

ﻛﺎرﺑﺮد

1

ﻣﻮﻟﺪ  DCﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ
) Separately Excited DC
(Generator

ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻴﺪان اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
 .......................ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺣﻮزة وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات
وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻟﺘﺎژ در ﻣﺤﺪودة
وﺳﻴﻊ ،در ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

2

ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻨﺖ
)(Shunt Field DC Generator

ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻴﺪان ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ آرﻣﻴﭽﺮ ﻣﻮازي
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آن
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ ﻳﺎ ﻣﻮازي ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ  ...........اﺳﺖ و
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ  ......اﺳﺖ.

از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ در ﺷﺎرژ ﺑﺎﻃﺮيﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق
روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺿﻄﺮاري و ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

3

ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي
)(Series Field DC Generator

ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻴﺪان )ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي ﺗﺤﺮﻳﻚ(
ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ آرﻣﻴﭽﺮ  ..........ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي داراي ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري آن ﻧﺴﺒﺘ ُﺎ
زﻳﺎد اﺳﺖ )زﻳﺮا ﺟﺮﻳﺎن آن ﻫﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن
اﺻﻠﻲ اﺳﺖ(.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي زﻳﺎد ،در
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺮو و
ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

4

ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ
) Compounded Field DC
(Generator

اﮔﺮ از ﻫﺮ دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ و ﺳﺮي ﺟﻬﺖ
 ............اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ داراي دو ﻧﻮع ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ و
ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از
دو ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮي و ﺷﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آن ،ﻫﻢ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر
ﻗﺮار دارد ) اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻛﻢ اﺳﺖ( و ﻫﻢ در
ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در
ﻓﺎﺻﻠﺔ دورﺗﺮي از ژﻧﺮاﺗﻮر ﻗﺮار دارد )اﻓﺖ
وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد اﺳﺖ(.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﻳﻚ دﻳﻨﺎم ﺧﻮدرو را ﺑﺎز و ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ:

اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي ،ﻧﻴﺮوﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ
اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ داراي دو ﻧﻮع ﺷﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻨﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دورﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﻓﻮق ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ) :ﺗﻌﺪاد دور ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي زﻳﺎد اﺳﺖ( در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎر
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻴﻢﻫﺎ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ،اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺧﻂ را ﺟﺒﺮان ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲرﺳﺪ.
ب( ﺗﺨﺖ :ﻧﻴﺮويﻣﺤﺮﻛﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي و ﻣﻮازي ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
پ( زﻳﺮ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ :اﺛﺮ آﻣﭙﺮ دور ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪاد دور ﻛﻢ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي( و در ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي دارد.
ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ:

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎر ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي ،ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻘﺼﺎن اﺛﺮ ﺷﺎر ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ داراي دو ﻧﻮع ﺷﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻨﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻮﺷﻜﺎري ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﺮي و ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﺖ ﺑﻠﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺷﻨﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ آرﻣﻴﭽﺮ
ﻣﻮازي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺷﻨﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و
ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮدهﻧﮕﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ب( ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ
ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  DCاﺷﺎره دارد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ردﻳﻒ

ﻋﻨﻮان

ﺷﺮح

ﻛﺎرﺑﺮد

1

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ،
ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ آﻫﻦ رﺑﺎي داﺋﻢ
از  ....................اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ
PMDC
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ....................و
) Permanent Magnet DC
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻴﺰ از ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
(Motor
ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻮان ﻛﻢ داراي
ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺳﺒﺎب ﺑﺎزيﻫﺎ و در
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮف ﭘﺎك ﻛﻦ و ﭘﻤﭗ
ﺷﻴﺸﻪﺷﻮي و ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺷﻴﺸﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
در ﻣﺴﻮاك ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.

2

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ،ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪار
آرﻣﻴﭽﺮ و ﻣﺪار ﺗﺤﺮﻳﻚ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور  ........ﺑﺮاي
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ ﺑﻪ دور ﻗﻄﺐﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
) Separately Excited DC
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ از
(Motor
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ  .........ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ﺑﻲﺑﺎري ﺗﺎ ﺑﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧﺪ و ﮔﺸﺘﺎور آﻧﻬﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ داراي ﺑﺎزة وﺳﻴﻊ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ از ﺻﻔﺮ
ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺎزة
وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

3

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﺪار ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺪار
آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ............ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور  ........ﺑﺮاي
ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻨﺖ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ ﺑﻪ دور ﻗﻄﺐﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
)(Shunt Field DC Motor
ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ از
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر
ﺷﻨﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﺬا ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ
اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲﻛﻨﺪ.

4

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﺪار ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺪار
ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي آرﻣﻴﭽﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ............ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
) (Series Field DC Motorﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دورﻛﻢ ﺑﺮاي
ﺟﺮﻳﺎن  ........ﺑﻪ دور ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎدي از
ﺑﻲ ﺑﺎري ﺗﺎ ﺑﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺸﺘﺎور راه اﻧﺪازي
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺮي
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﮔﺸﺘﺎور راه اﻧﺪازي زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮي ،راه
اﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﻮاري اﺳﺖ.

5

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ،ﻓﻮران ﻗﻄﺐﻫﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از
ﻓﻮران دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ...................اﺳﺖ
ﻛﻪ داراي دو ﻧﻮع ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ و ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﻮﺗﻮر  DCﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮازي ﻳﺎ ﺳﺮي ﺑﻪ
ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ارﺗﺒﺎط داده
) Compounded Field DC
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻮرانﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر
(Motor
ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻓﻮران ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي و ﻣﻮازي
ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ اﺿﺎﻓﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺘﻲ
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺖ از ﺑﻲ
ﺑﺎري ﺗﺎ ﺑﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ
اﺿﺎﻓﻲ از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮي ﻛﻤﺘﺮ و از ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي زﻳﺎد و ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﻲ
ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﻮﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎﻧﻲ در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮش
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده و
ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮدهﻧﮕﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر  DCرا ﺑﺎز و ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل و آﻫﻦرﺑﺎي داﺋﻢ ﮔﺰارﺷﻲ
ﺗﻬﻴﻪ و در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

2

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ DC

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

 -1ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -2اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -3ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
 -4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮو و ﮔﺸﺘﺎور در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -5ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -6ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
 -7ﺗﻮان و راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -1ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -2ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
 -3ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر  -4ﺗﻮان و راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -5ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ آرﻣﻴﭽﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

 -1ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 -2ﺗﻮان و راﻧﺪﻣﺎن در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه

3

2

1
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ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ ،اﻣﺮوزه ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهاي از
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﻪﻓﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
در ﻳﻚ ﺷﻨﺎور از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب )اﻟﻘﺎﻳﻲ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻮﻻً ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري راﺣﺖﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮي اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي  DCﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
 DCاز ﻧﻈﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻨﺘﺮل دور و ﻧﻴﺰ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي زﻳﺎد ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﺟﺪول  -4ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز

 -1ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ

 -2ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻳﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ )ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون و
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ( دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻃﺮز ﻛﺎر و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺳﺎس
ﻛﺎر ﻫﺮ دو آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دوّار اﺳﺖ .در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ،ﻣﺎﺷﻴﻦ  ACاﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﺎدهﺗﺮ و ارزانﺗﺮ ﺑﻮده
و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﻜﺮون ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﺮانﺗﺮي دارد ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
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اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﻪﻓﺎز ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً روي اﺳﺘﺎﺗﻮر )ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻛﻦ( ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻴﺪان دوّاري ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻲآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ رﺗﻮر )ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ( ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪاي در ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي آن وﺟﻮد دارد ،ﻣﺪار
وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .رﺗﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ )ﻳﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه( ﺑﺮ روي ﻫﺴﺘﺔ آﻫﻨﻲ ورﻗﻪ-ورﻗﻪ ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان دوار در
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي آن ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎ ﻛﺮده ،ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﮔﺸﺘﺎور و ﮔﺮدش رﺗﻮر ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(13

ﺷﻜﻞ  -13ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان دوّار:
اﮔﺮ ﻳﻚ آﻫﻨﺮﺑﺎي داﺋﻢ ﻳﺎ ﻳﻚ آﻫﻨﺮﺑﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺣﻮل ﻣﺤﻮرش ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ،ﻳﻚ ﻣﻴﺪان دوار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺪان دوار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ .اﻣﺎ روش دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان
دوار وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ» :ﺳﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﻣﻜﺎﻧﻲ  120درﺟﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز زﻣﺎﻧﻲ  120درﺟﻪ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ«)ﺷﻜﻞ .(14
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ﺷﻜﻞ  -14ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان دوار

در ﻋﻤﻞ ،اﻳﻦ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﺔ آﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ،ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﻣﻜﺎﻧﻲ  120درﺟﻪ ﺑﻴﻦ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ و اﺧﺘﻼف ﻓﺎز زﻣﺎﻧﻲ  120درﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ ،ﻣﻴﺪان دوار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان دوار ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻴﺪان دوار ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﻜﺮون و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻳﺎ ﻛﻢﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ را آﺳﻨﻜﺮون )اﻟﻘﺎﻳﻲ( ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان
دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  120درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز دارﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻴﺪان دوار ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻴﺪان دوار در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﻳﻚ ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ رﺗﻮر ،اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر اﺟﺰاﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﺤﻔﻈﻪ از اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد
ردﻳﻒ ﻧﻮع ﺟﺰء
اﺳﺘﺎﺗﻮر ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﺔ اﺳﺘﺎﺗﻮر از ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ورﻗﺔ ﻧﺎزك ﻓﻠﺰي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ
ﭘﺮچ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻤﻴﻨﻴﺸﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
اﻳﻦ ورﻗﻪ ورﻗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ...............در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ورﻗﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
ﭘﺮچ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ را ﻣﻲﺳﺎزد.
اﺳﺘﺎﺗﻮر
1
ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪه در ﺷﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ اﺳﺘﺎﺗﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﻛﺎرﻛﺮد اﺳﺖ ،ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻮر
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ  ............ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮔﺮوه از
ﻛﻼفﻫﺎ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﺔ آﻫﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎور آن ﻗﺮار دارد،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﻴﺪان
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

2

رﺗﻮر

رﺗﻮر ﺟﺰء ﮔﺮدان ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ
اﺳﺖ .راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع رﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ
ﺳﻪﻓﺎز ،رﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺴﺘﺔ رﺗﻮر ﻗﻔﺲ
ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﺮدن ورﻗﻪﻫﺎي ﻧﺎزك آﻫﻦ اﻳﺠﺎد
ﺷﺪه و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻓﻠﺰي را ﻣﻲدﻫﺪ .در رﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮر
اﻟﻘﺎﻳﻲ ،ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﻋﻮض
 ............در ﺷﻴﺎرﻫﺎي رﺗﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﺤﻴﻂ
آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي ﻫﺎدي رﺗﻮر
از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي  ...............ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .آنﮔﺎه رﺗﻮر درون ﻳﻚ ﺷﻔﺖ اﺳﺘﻴﻞ ﭘﺮس ﺷﺪه ﺗﺎ
رﺗﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ.

3

ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺤﻔﻈﻪ از ﻳﻚ ﺑﺪﻧﻪ )ﻳﺎ ﻳﻮغ( و دو ﻋﺪد درﭘﻮش )ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻳﺎﺗﺎﻗﺎنﻫﺎ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﺗﻮر درون ﺑﺪﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .رﺗﻮر درون اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻳﻚ  ..............ﺧﻴﻠﻲ
ﻛﻮﭼﻚ از اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎس و اﺗﺼﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﺗﻮر و رﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺤﻔﻈﻪ ،اﺟﺰاي
داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮر را از آب و ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
درﺟﺔ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﻔﻈﻪ و آبﺑﻨﺪي آن
دارد .ﻳﺎﺗﺎﻓﺎنﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺷﻔﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ...........
رﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ رﺗﻮر اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﺮﺧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ
از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ﻳﻚ ﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻔﺖ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ رﺗﻮر ،ﭘﺮة ﻓﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻨﻚ ﺷﺪن اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﺎز ﻛﺮده و اﺟﺰاي آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺔ اﺟﺰاي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
بهطور کلی اگر یک هادی در معرض یک میدان مغناطیسی قرار گرفته و در آن حرکت کند ،به نحوی که خطوط
میدان را قطع کند ،در آن جریان الکتریکی بهوجود میآید.
در ساختار ژنراتورها ،سیمپیچهای اصلی مولد جریان ،در یک میدان مغناطیسی قرار گفته و در آن حرکت دورانی
دارند .اندازة ولتاژ تولید شده از رابطه  E  B  L  V  Sin به دست میآید.
در این رابطه:
 = Bشدت میدان مغناطیسی
 = Lطول هادی در میدان
 = Vسرعت هادی در میدان
 = αزاویة بین خطوط میدان و هادیها میباشد.
همچنین اگر    tو از طرف دیگر    2fباشد رابطه را میتوان بهصورت  E  EMAX Sin نوشت .از
طرفی میدانیم که  1  Sin    1میباشد .بنابراین انتظار داریم اندازة ولتاژ بین   E MAXو  E M A X
بهصورت پیوسته تغییر نماید.
بنابراین شکل جریان تولید شده در ژنراتورها در هر لحظه بهصورت شکل  ۱۴و در نهایت به حالت سینوسی
میباشد.
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ﺷﻜﻞ  -15ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي ﻣﻨﺤﻨﻲ وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ،ﺷﻜﻞ ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻟﺬا در اداﻣﻪ
آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻧﺪازة داﻣﻨﻪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮج اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺜﺮ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ  1500ﻳﺎ  3000دور در دﻗﻴﻘﻪ دارﻧﺪ و در اﻳﻦ دور ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  50ﻫﺮﺗﺰ را ﻛﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي  ACاﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻟﺘﺎژ و
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ.(16

ﺷﻜﻞ  -16ژﻧﺮاﺗﻮر AC
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ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز داراي ﻣﻘﺪار ﻟﺤﻈﻪاي  V=VmaxSinωtو ﻣﻘﺪار ﻣﺆﺛﺮ  380وﻟﺖ
ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺜﻼً  50ﻫﺮﺗﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،دﭼﺎر اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﺖ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﺘﺎژ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺼﺮﻓﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر زﻳﺎد ﺷﻮد ،ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(17

ﺷﻜﻞ  -17ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر

ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆاﻓﻪ در دﺳﺘﺮس ،ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﺘﺎژ آن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ )ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪة ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در
ژﻧﺮاﺗﻮر( اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ) AVR (Automatic Voltage Regulatorﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد.
وﻟﺘﺎژ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و ﺣﻠﻘﺔ ﻛﻨﺘﺮل ،ﺑﺴﺘﻪاي را ﺟﻬﺖ
ﻛﻨﺘﺮل وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ دﻗﺘﻲ در ﺣﺪود  1/5درﺻﺪ اﻳﺠﺎد
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .در واﻗﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر
را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ،ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ
ژﻧﺮاﺗﻮر را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازة اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ
ﻛﻢ ﺷﺪن وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ را زﻳﺎد و ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ،آن
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ را ﻛﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻢﺗﺮ از
 1ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد)ﺷﻜﻞ.(18
ﺷﻜﻞ  -18دﺳﺘﮕﺎه AVR
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اﻓﺖ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و ﮔﺎورﻧﺮ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،دور ژﻧﺮاﺗﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺑﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي
ﺗﺜﺒﻴﺖ دور ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ در دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ اﻧﮋﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻴﻪ دِور
ﺧﻮدروﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن آن ﭘﺪال ﮔﺎز را ﻓﺸﺎر ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ از ﮔﺎورﻧﺮ )(Governor
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺎورﻧﺮ ،ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ دور را اﻧﺪازه
ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﮔﺎز دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﻳﺎ در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان
درﻳﭽﺔ ﺳﻮﺧﺖ آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﻨﻈﻴﻢ اوﻟﻴﺔ ﮔﺎورﻧﺮ در
اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺻﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻣﺪار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎر ﻟﺤﻈﻪاي ،دور را ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ)ﺷﻜﻞ.(19
ﺷﻜﻞ  -19ﮔﺎورﻧﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

درﺟﺪول  5اﻧﻮاع ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺟﺪول  -5اﻧﻮاع ﮔﺎورﻧﺮ
اﻧﻮاع ﮔﺎورﻧﺮ

ﻛﺎرﺑﺮد

ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳﺎ دو ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﭼﺮخ دﻧﺪه و ﻣﻴﻠﻪ و ﻓﻨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دور و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻟﺬا داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و دﻗﺖ ﻛﻢﺗﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺒﻜﻲ دارﻧﺪ و از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از دو ﭼﺮخ دﻧﺪة ﺣﻠﺰوﻧﻲ و ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ
دﻧﺪة اﻓﺰاﻳﻨﺪة ﻧﻴﺮو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻟﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪي از  Pikupﻛﻪ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ دﻧﺪة ﻓﻼﻳﻮﻳﻞ ﻧﺼﺐ
اﺳﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ دور دﻳﺰل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ
)(Actutorﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار دارد ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎي ﻻزم را ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﺮﻋﺖ
دﻳﺰل و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺑﺎري و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎري ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
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ﺧﻂ ﻧﻮل در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪي ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻴﻦ ﺳﻪﻓﺎز آن ﺑﺮاﺑﺮ  380وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺧﻄﻮط  220وﻟﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ﺻﻔﺮ دارﻳﻢ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺎز ﺑﻪ  220وﻟﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز اﺻﻠﻲ ﺳﺮ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره
ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف زاوﻳﻪاي  120درﺟﺔ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
)ﭼﻮن ﺳﻪﻓﺎز روي ﻳﻚ دوار ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﻳﻚ داﻳﺮه ﻛﻞ
زاوﻳﻪ  380درﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ  120درﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد( ﻣﺠﻤﻮع
آﻧﻬﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا ﺟﺮﻳﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻟﺘﺎژ ﺧﻂ ﻧﻮل ﺻﻔﺮ
ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ.(20
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺗﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺗﻮر اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه )رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ(
در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن رﺗﻮر ،از ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺑﺮ روي رﺗﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻛﻦ )اﺳﺘﺎﺗﻮر( اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ داراي ﻣﺤﻔﻈﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در داﺧﻞ آن ﻗﺮار دارد و
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ اﺳﺘﺎﺗﻮر در داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد .رﺗﻮر اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺤﻮري ﻓﻮﻻدي
دارد ﻛﻪ ﺑﺮ روي آن ورﻗﻪﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺷﻜﻞ،
ﺳﻮراخﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ )و ﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺴﻲ( ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﻲ
ﻫﻢﺟﻨﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪاري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻳﻦ ﻣﻴﻠﻪﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ رﺗﻮر ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و از آنﺟﺎ
ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ اﺳﺖ آن را رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ )ﻳﺎ ﻗﻔﺲ ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ( ﻧﻴﺰ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ)ﺷﻜﻞ.(21
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ﻛﺎرﺑﺮد:

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده و ارزان اﺳﺖ .وزن اﻳﻦ رﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻢ و ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻪداري آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺟﺮﻗﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
از ﺗﻮانﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎ ﺗﻮانﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎري اﻳﻦ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ آنﻫﺎﺳﺖ وﻟﻲ در ﺑﻲﺑﺎري و ﺑﺎرﻫﺎي ﻛﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ .زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي
و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ،ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.
ب( ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه )رﺗﻮر رﻳﻨﮕﻲ(
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ اﺳﺖ .اﻣﺎ رﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ
رﺗﻮر ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎ رﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ داراي ﺳﻴﻢﺑﻨﺪي
ﺳﻪﻓﺎز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ ﻋﺪد رﻳﻨﮓ و زﻏﺎل ﺑﻪ ﺟﻌﺒﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ روي
ﻣﺤﻮر )ﺷﻔﺖ( رﺗﻮر ،ﻫﺴﺘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ )ﻣﺮﻛﺐ از ورﻗﻪﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( و رﻳﻨﮓﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ و رﻳﻨﮓﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﻮر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢدﻳﮕﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻫﺴﺘﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ رﺗﻮر ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي رﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺳﻪﻓﺎز رﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره ﺑﻮده و ﺳﻪ ﺳﺮ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺑﻪ
ﺳﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻐﺰﻧﺪه )رﻳﻨﮓ( وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺼﺎل ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺟﺎروﺑﻚ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
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ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﻳﻦ ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي اﻫﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،در ﻣﺪار رﺗﻮر ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهاﻧﺪاز و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮوﺟﻲ رﺗﻮر ﺳﻪ
ﺣﺮف  K-L-Mاﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن:

اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز در
داﺧﻞ ﺷﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺴﺘﺔ آﻫﻨﻲ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان دوار در ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺗﻮر اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ از ورقﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮ روي آن ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺗﻮر ،از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر رﺗﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺟﺎروﺑﻚﻫﺎ( ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .رﺗﻮر اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﭼﺮخ ﻗﻄﺐ( رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎي رﺗﻮر ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻗﻄﺐﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻃﺮز ﻛﺎر:

ﻫﻨﮕﺎم وﺻﻞ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز ،ﻳﻚ ﻣﻴﺪان دوار ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐ اﺳﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ ،در آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
ﻗﻄﺐﻫﺎي رﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻢﻧﺎم اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﺬب و ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﻌﺪ
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻗﻄﺐﻫﺎي ﻫﻢﻧﺎم اﺳﺘﺎﺗﻮر دﻓﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺸﺘﺎور ﺻﻔﺮ و رﺗﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ)ﺷﻜﻞ.(23
ﺷﻜﻞ  -23ﻣﻴﺪان دوار

ﻗﻄﺐﻫﺎي رﺗﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ و اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﻜﻲ )ﻣﺜﻼً ﻳﻚ راهاﻧﺪازي رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻲ ﻫﻤﺮاه رﺗﻮر اﺻﻠﻲ( اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻋﺖ رﺗﻮر را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ رﺗﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺪان دوار ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ راهاﻧﺪاز ﻛﻤﻜﻲ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺗﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﻢﺑﻨﺪي
ﺗﺤﺮﻳﻚ  DCﻳﻚ ﺳﻴﻢﺑﻨﺪي اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه )ﻗﻔﺴﻲ( ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﺳﻨﻜﺮون راه اﻓﺘﺎده و ﭘﺲ از راهاﻧﺪازي ﺑﺎ وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﻜﺮون ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮة راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻨﻜﺮون در زﻳﺮ ﺑﺎر در ﻛﻼس
ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ،در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون و اﻟﻘﺎﻳﻲ )آﺳﻨﻜﺮون( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻜﺎن(

3

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺘﻨﺎوب

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و
ﻛﺎرﮔﺎه

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

 -1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
 -2اﺳﺎس ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
 -3اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر
 -4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -5ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون را ﺑﺪاﻧﺪ.
 -6اﻧﻮاع ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻧﻤﺮه

3

 -1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر  -2اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -3ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون را ﺑﺪاﻧﺪ.
 -4اﻧﻮاع ﮔﺎورﻧﺮﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.

2

 -1ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪﻓﺎز را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
 -2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ.

1

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ  ACﺗﻚﻓﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ .از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺮاي وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي درﻳﻞ ،ﺧﻴﺎﻃﻲ ،ﺟﺎروﺑﺮﻗﻲ ،ﺗﻬﻮﻳﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ و
اداري ،وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻛﺴﺮي از
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺪازهﻫﺎي ﺑﺰرگﺗﺮ  3 ،2 ،1/5و  5اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژﻫﺎي  115و  220و ﺣﺘﻲ
ﺑﺮاي  440وﻟﺖ در اﻧﺪازهﻫﺎي  7/5و  10اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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اﺻﻮل ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻟﺬا
ﺑﺮاي ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﺪان دوار اﺳﺖ .ﭘﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎدﮔﻲ رﺗﻮر و ﺣﺬف ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻛﻤﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮد
وﻳﮋهاي در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز دارد.
اﺻﻮﻻً ﻣﺸﺨﺼﺔ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺸﺘﺎور ،ﻗﻴﻤﺖ ،ﺳﺮوﻳﺲ آﺳﺎنﺗﺮ ،ﻛﻨﺘﺮل دور و اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را در اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﻳﺪ آن ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﺪول  -6اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز

ردﻳﻒ

ﻧﻮع

ﺷﺮح و ﻛﺎرﺑﺮد

1

ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ  150ﺗﺎ  200درﺻﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده و ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي ﻧﻴﺰ
ﻣﻮﺗﻮراﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﺎز  6ﺗﺎ  8ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز ﺧﺎزﻧﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ راه اﻧﺪاز آﻧﻬﺎ در ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎ ،ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ،ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﭙﻲ ،ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و
ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﻗﺪرت اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ  0/33ﺗﺎ  0/5اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
اﺳﺖ.

2

ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺎ
ﺧﺎزن داﺋﻢ ﻛﺎر

اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻨﻜﻪﻫﺎي روﻣﻴﺰي ،ﭘﻨﻜﺔ ﺳﻘﻔﻲ ،دﻣﻨﺪهﻫﺎ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ،آﺑﻤﻴﻮهﮔﻴﺮي ،ﭘﻤﭗ
آب و ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

3

ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺎ
راهاﻧﺪاز ﺧﺎزﻧﻲ

اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي زﻳﺎد ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﭘﻤﭗﻫﺎ ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎرة ﻧﺠﺎري،
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ،ﮔﺸﺘﺎور راهاﻧﺪازي
زﻳﺎد ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.

4

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دوﺧﺎزﻧﻲ در ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎشﻫﺎ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎﻻﺑﺮ،
ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز دو دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎره ﻧﺠﺎري و ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﮔﺸﺘﺎور
ﺧﺎزﻧﻲ
راهاﻧﺪازي و ﻧﻴﺰ ﮔﺸﺘﺎور زﻳﺎد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.

5

ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل ﻣﻮﺗﻮري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺗﻤﻴﺰﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﭘﺎك
ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻮﻧﻴﻮرﺳﺎل
ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺧﻸﻳﻲ )ﺟﺎروﺑﺮﻗﻲ( ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎر ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ
) Universal
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﭼﺮخ دﻧﺪهﻫﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﻏﺬا،
(Motor
)درﻳﻞﻫﺎ( ،وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺳﻴﺎب ،ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ،ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ،ﭼﺮخ ﺧﻴﺎﻃﻲ و  ...ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

6

اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻜﻪﻫﺎي روﻣﻴﺰي ،ﭘﻤﭗ آب ،ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ ،ﭘﻤﭗ آب ﻛﻮﻟﺮ ،اﻧﻮاع
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻗﻄﺐ
ﺑﺎدﺑﺰنﻫﺎ ،ﻣﺮﻃﻮب ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﭘﺮوژﻛﺘﻮر اﺳﻼﻳﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ
ﭼﺎكدار
ﭼﺮﺧﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﺣﺘﻲ ﻛﻢﺗﺮ از ﻳﻚ دور در ﻣﺎه
) Shaded-Pole
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد .اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎده داﺷﺘﻪ ،از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ارزان و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻘﺎوم و ﻗﺎﺑﻞ
(Motor
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻠﻜﺘﻮر ،ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﺎروﺑﻚ ﻧﺪارﻧﺪ.
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ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ را ﺑﺎز و ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻨﻜﻪ را ﺑﺎز و ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ
ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﺮاح و راهاﻧﺪاز ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻄﻌﺎت
ﻛﻨﺘﺮل و راهاﻧﺪازي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت روي ﭘﻼك ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺷﻜﻞ ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در روي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ  24دو ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ ب

ﺷﻜﻞ اﻟﻒ
ﺷﻜﻞ  -24ﻧﻮاع ﭘﻼك

اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه )روي ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ( را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻼكﻫﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
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در ﺷﻜﻞ  25ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
ﺳﻪﻓﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﺪول  7ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -25ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼك

ﺟﺪول 7

اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه

ﺷﻤﺎره
1

ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ )ﻧﺎم و آرم(

2

ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ )ﺗﻴﭗ ﻣﺎﺷﻴﻦ(

3

ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ) G :ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ() E ،ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻚﻓﺎز() D ،ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻪﻓﺎز(

4

ﻧﻮع ﻛﺎر ) -Genژﻧﺮاﺗﻮر(؛ ) _Molﻣﻮﺗﻮر(

5

ﺷﻤﺎرة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون و اﻟﻘﺎﻳﻲ ،ﺑﻪﻋﻼوه:
ﻛﻼف
ﻋﻼﻣﺖ

~1

I

⊥
6

III
Y

∆
Ψ

ﺑﺎ ﻛﻼف )ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ( ﻛﻤﻜﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز
ﺳﺘﺎره
ﻣﺜﻠﺚ
ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ وﺳﻂ ﺧﺎرج ﺷﺪه

7

وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ

8

ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ

9

ﺗﻮان ﻧﺎﻣﻲ )ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ( ﻳﺎ ﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮي ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ

94

ﻣﺪار

~3

~3ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه

ﺷﻤﺎره
10

ﻧﺸﺎﻧﻪي واﺣﺪﻫﺎ VA, KVA, W, KW
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) KWﻳﺎ  (Wو ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ) KVAﻳﺎ (VA

11

ﻧﻮع ﻛﺎر )در ﻛﺎر داﺋﻤﻲ= (S1و زﻣﺎن ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺜﺎلS2 30min :

12

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﻲ cos .
در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان رآﻛﺘﻴﻮ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﺔ  uاﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

13

ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ )از ﻃﺮف ﺳﺮ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺗﻮر ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد(:
) ﭼﭗ ﮔﺮد(
) راﺳﺖ ﮔﺮد(

14

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﻲ )ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ nmax؛ در ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻴﻦ آﺑﻲ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻴﺎﻧﻲ  ndﺗﻮرﺑﻴﻦ؛ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﭼﺮخ دﻧﺪهدار ﺳﺮﻋﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﭼﺮخ دﻧﺪه  nzاراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد(.

15

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻧﺎﻣﻲ
در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﻜﺮون در روﺗﻮر ﺑﺎ ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻐﺰان

16

ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ »«Err

روﺗﻮر ﻳﺎ »«Lfr

ﺧﺎزن ﻣﻮﻗﺖ C8

ﻧﻮع اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ روﺗﻮر

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم μ

وﻟﺘﺎژ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ) Vوﻟﺖ(

وﻟﺘﺎژ ﺳﻜﻮن روﺗﻮر ﺑﻪ ) Vوﻟﺖ(

ﺧﺎزن داﺋﻢ CB

ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ

ﺟﺮﻳﺎن روﺗﻮر

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن داﻳﻢ ﺑﻪ μ

17
18
19

در ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻜﻔﺎز ﺧﺎزﻧﻲ

ﻧﻜﺘﻪ :در ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻲ ،اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از  10Aﺑﺎﺷﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد.

20

ﮔﺮوه ﻣﻮاد ﻋﺎﻳﻖﻛﻨﻨﺪه ) (Y,A,E,B,F,H,Cاﮔﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر و روﺗﻮر از ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﺎﻳﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺑﺘﺪا ﮔﺮوه ﻋﺎﻳﻘﻲ )ﻛﻼس ﻋﺎﻳﻘﻲ( ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه ﻋﺎﻳﻘﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ روﺗﻮر ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد )ﻣﺜﻼً .(F/B

21

ﻧﻮع ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﺒﻖ  ،DIN 40050ﻣﺜﻼً IP44

22

ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮف  Aو  Bو  Cو  Dﺑﺮاي ﻧﺼﺐ اﻓﻘﻲ  Vو  Wﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻋﻤﻮدي ﻫﻤﺮاه ﻋﺪدي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮف

23

وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﻪ  ،tﺑﺮاي وزنﻫﺎي ﻛﻢﺗﺮ از ﻳﻚ ﺗﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ داده ﻧﻤﻲﺷﻮد.

24

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﺿﺎﻓﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  VDE0350/000ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻨﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻫﻮاي آزاد ﻳﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﺑﺎ آب.
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در ﺷﻜﻞ  26ﻧﻤﻮﻧﺔ دﻳﮕﺮي از ﺑﻼك ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -26ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﭘﻼك ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺟﺪول 8

ﺷﻤﺎره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
96

اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه
ﻧﺎم ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺪل
ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر
ﺷﻤﺎرة ﺑﺪﻧﻪ
وﻟﺘﺎژ ﻛﺎر
ﺗﻌﺪاد ﻓﺎز -ﻳﻚﻓﺎز ﻳﺎ ﺳﻪﻓﺎز
ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن )آﻣﭙﺮ(
ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺪﻣﺎت )ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎرﻛﺮد(
ﻛﻼس ﻋﺎﻳﻘﻲ
دﻣﺎي ﻣﺠﺎور )دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ(
ﺗﻌﺪاد دور در دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮر در ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻲ
ﺣﺮف رﻣﺰ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻛﺎر روﺗﻮر
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده
ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده اﺳﻤﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺮﺗﺰ(

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

در ﺷﻜﻞ  27ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻼك و اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -27اﺟﺰاي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﻼك ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر را اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ
ﻣﺤﻔﻈﻪاي ﻛﻪ ﺳﺮ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﻮر ،ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق در آن ﻗﺮار دارد »ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ  -28ﺗﺨﺘﺔ ﻛﻠﻢ
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ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻧﻮع رﺗﻮر ﻗﻔﺴﻪاي در ﻣﺠﻤﻮع داراي  2ﻳﺎ  3ﺳﺮي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺮ ﻫﺮ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺑﺮ روي ﺑﺪﻧﺔ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺗﻮر در ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ
ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات راهاﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ  -29ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ

ﺳﺮ ﺑﻨﺪي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر )ﺳﻪﻓﺎز( ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺧﻂ ﺳﻪﻓﺎز اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ وﻟﻲ اﻳﻦﺟﺎ  6ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،از ﻧﻮع ﺳﺮﺑﻨﺪي و اﺗﺼﺎلﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راهاﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ.
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  VDEﻗﺪﻳﻢ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺮ ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻛﻼف اول ﺗﺎ ﺳﻮم از ﺣﺮوف U،Wو Vو ﺑﺮاي
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻪ ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺣﺮوف Y،Xو Zاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺤﻮة ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﺳﻴﻢﻫﺎ در زﻳﺮ ﭘﻴﭻﻫﺎي
ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  30اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻛﻼفﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﻼفﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻼف اول ﺗﺎ ﺳﻮم
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺘﺎره ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﺴﻲ در زﻳﺮ ﭘﻴﭻﻫﺎ ،ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ اﺗﺼﺎل داد.
W

V

U

Y

X

Z

M
ﺷﻜﻞ 30
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در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (IECﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺮ ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻼف اول ﺗﺎ ﺳﻮم از ﺣﺮوف ) (U1,V1،W1و ﺑﺮاي
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻪ ﻛﻼفﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺣﺮوف ) (W2،V2،U2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ  ،31وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ و ﭘﻴﭻﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
W1

V1

U1

V2

U2

W2

M
ﺷﻜﻞ 31

اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي )ﺳﺮﻛﻼفﻫﺎي V1،U1و (W1ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪﻓﺎز  L2 ،L1و  L3را وﺻﻞ
ﻛﺮده و اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ )ﺗﻪ ﻛﻼفﻫﺎ V2،U2و (W2را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل را ))اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره((
ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺷﻜﻞ  32ﻧﺤﻮة اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاري ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺑﺮاي
ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺘﺎره در ﻣﺘﻮن ﻓﻨﻲ از ﻋﻼﻣﺖ ⅄ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
L1 L2 L3

L1

U1
U1 V1 W1
U2

N

V2

W2
L2

V1
W1
U2 V2 W2

L3
ﺷﻜﻞ 32
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اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ
ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻼف اول ) (U2ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻛﻼف دوم ) (V1و اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻼف دوم ) (V2ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻛﻼف ﺳﻮم )(W1
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻼف ﺳﻮم ) (W2ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﻛﻼف اول ) (U1وﺻﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ))اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ((
ﮔﻮﻳﻨﺪ) .ﺷﻜﻞﻫﺎي  33و  ،(34ﻧﺤﻮة اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاري و روي ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﻠﺚ در ﻣﺘﻮن ﻓﻨﻲ از ﻋﻼﻣﺖ  Δاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
L3
L2

L3

V2
W1

L2

L1
W1

V1

L1

V1

U1

U2

U1

W2

V2

U2

W2

ﺷﻜﻞ 34

ﺷﻜﻞ 33

ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻜﻞ  35ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ روش ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ.
L3

L2

L1

L3

L2

L1

W1

V1

U1

W1

V1

U1

V2

U2

W2

V2

U2

W2

M

M
ﺷﻜﻞ 35
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻛﻼفﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

4

ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس و ﻛﺎرﮔﺎه

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ( ﻧﻤﺮه

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

 -1ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز را
ﺑﺪاﻧﺪ.
 -2اﻧﻮاع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز را
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ.
 -3ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ اﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
 -4ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ را ﺑﺪاﻧﺪ.
 -5ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﺳﺮﺑﻨﺪيﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر
را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

3

 -1ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز را
ﺑﺪاﻧﺪ.
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر  -2ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ اﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
 -3ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ را ﺑﺪاﻧﺪ.

2

 -1ﻃﺮز ﻛﺎر ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻚﻓﺎز را
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺑﺪاﻧﺪ.
 -2ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻼكﺧﻮاﻧﻲ اﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم
اﻧﺘﻈﺎر
دﻫﺪ.

1
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ﺷﺮح ﻛﺎر:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ DC
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻜﻔﺎز

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد:
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﻲ ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
و اﺟﺰاي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻼك ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ:
 -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺷﺮاﻳﻂ :ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎر

ردﻳﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ از 3

1

ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

2

2

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ DC

1

3

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب

1

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻜﻔﺎز

1

4
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻬﺎت
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ...
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
* ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  2اﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ اوّل

ﭘﻮدﻣﺎن 3
ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ﺳﻴﻢ و ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ
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واﺣﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 3
ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ










ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ از ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
ﻛﺎرﺑﺮي و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﻮزﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻛﺎرﺑﺮد رﻟﻪﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺷﻴﻨﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ؟
ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻘﺮه ﭼﻴﺴﺖ و ﻧﻮع ﺧﺎص آن ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد؟
ﻛﺎرﺑﺮي اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻳﻦ واﺣﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ،ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده
و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ اﺟﺰا را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع اﻧﺮژي ﻛﻪ در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي ،در ﻫﻤﺔ
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف
اﻳﻦ اﻧﺮژي در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺑﺮق ،ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺟﺰاي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻧﺤﻮة
ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ .در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ،ﻛﺎراﻳﻲ،
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ،ﻧﻮع ﺷﻨﺎور و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺑﺰرگ ،اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد و ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺰاي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎور و ﺧﺎرج
از آن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص درﻳﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺤﻜﺎم و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺧﺎص درﻳﺎﻳﻲ،
در ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﻨﺮ آﻣﻮز ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺟﺰاي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ،ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰا در ﻧﻘﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .ﻫﺪف از
ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺪار ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﺎ ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد )روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن( آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺪار ﺑﺎ ﻫﺪف داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ در آﻧﻬﺎ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻴﺪ )(SWITCH

ﻛﻠﻴﺪﻳﻚ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ،ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﺼﺎل وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺟﺪا ﻛﺮدن
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺪار از ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق ،ﻣﺎﻧﻨﺪ راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز و ﺳﻪﻓﺎز ،ارﺗﺒﺎط دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﺷﺒﻜﺔ
ﺑﺮق ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود .ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮري اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪاﺳﺎزي )اﻳﺰوﻟﻪ( وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﻠﻴﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،از دو ﻗﻄﻌﺔ رﺳﺎﻧﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن دو ،ﻣﺪار وﺻﻞ و ﺑﺎ ﺟﺪاﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ) (CONTACTﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض اﺻﻄﻜﺎك و ﺟﺮﻗﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ،ﺑﺨﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در
دﺳﺘﺮس ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻲآورد .وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﻧﺒﻮده و اﻳﻤﻨﻲ او ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
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اﺻﻮل ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز:
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﻟﺘﺎژ ﻛﺎري ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ .ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻛﻢﺗﺮ از  1ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﺶ از  1ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ
ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ:

اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎﻳﻲ در ﺣﺪود ﭼﻨﺪ آﻣﭙﺮ ﺗﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭼﻨﺪ ﻫﺰار آﻣﭙﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎن
ﻋﺒﻮري از ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازة ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
اﺳﺖ.
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي دﺳﺘﻲ )ﻏﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(:

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ رﻟﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
اﻟﻒ( ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻴﻐﻪاي ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ ﻳﺎ اﻫﺮﻣﻲ): (KNIFE SWITCH
ﻛﻠﻴﺪ اﻫﺮﻣﻲ ،ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ اﻫﺮم ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻴﺮو وارد ﻣﻲﺷﻮد و آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ ،ﻃﺮف ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻓﻴﻮز ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ
ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﺪارﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ .(1

ﺷﻜﻞ  -1ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻴﻐﻪاي ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ ﻳﺎ اَﻫﺮﻣﻲ
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻫﺮﻣﻲ ،ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ب( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﭘﺎﻛﻮ ﻳﺎ ﮔﺮدان ):(ROTARY SWITCH
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻏﻠﺘﻜﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﺔ ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻲآﻳﺪ.
ﺑﺮ روي اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻮارﻫﺎي ﻫﺎدي ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﻏﻠﺘﻜﻲ و زﺑﺎﻧﻪاي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي زﺑﺎﻧﻪاي ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ
ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز و ﺗﻚﻓﺎز در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻗﺒﻞ از ﻓﻴﻮز ،راهاﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ،
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﮔﻴﺮي( اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ
و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻄﻮط وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﻓﺎز ﺑﺎ ﻧﻮل ،ﺑﺮاي
وﻟﺖﻣﺘﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺘﺎره و ﻣﺜﻠﺚ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻐﺬﻳﺔ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮاي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق و از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﺎز ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎز در ﺻﻮرت ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.
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ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﮔﺮدان ،ﻛﺎرﺑﺮي و ﻧﻘﺸﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ
ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق در ﺷﻨﺎور)ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎ
ژﻧﺮاﺗﻮر(

ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺧﻂ ﻳﺎ ﻓﺎز ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي

ﻛﻠﻴﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دو ﻓﺎز )ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎز ورودي
ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر(

ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﺑﻨﺪي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره ﻳﺎ
ﻣﺜﻠﺚ )راه اﻧﺪازي ﺳﺘﺎره ﻳﺎ ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ(
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﮔﺮدان را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻫﻢﻣﺘﺮ اﺗﺼﺎل ﻫﺎي آن را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎز ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده را راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻴﺪ .ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ،ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎز و ﺧﻂ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﻟﺘﺎژ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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پ( ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز ):(FUSE SWITCH
ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﻛﻢ ﻛﺮدن
ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﻀﺎي ﻛﺎر ،از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ .(2

ﺷﻜﻞ  -2ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ت( ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﺎپ  -اﺳﺘﺎرت ):(STOP-START SWITCH
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪارﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و
اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد)ﺷﻜﻞ .(3

ﺷﻜﻞ  -3ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﭗ اﺳﺘﺎرت
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎپ  -اﺳﺘﺎرت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدة آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎپ  -اﺳﺘﺎرت را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﻫﻢﻣﺘﺮدر ﻛﻼس ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،ﺳﻪﻓﺎز را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻪ ﻻﻣﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ ارت ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن
ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺘﺎرت ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺎي ارت ﺳﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق
ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر)اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ داراي رﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .در
اﻧﻮاع ﺧﻮدﻛﺎر ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﺪار ،ﻣﻌﻤﻮﻻً وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در
ﺷﺒﻜﻪ ،ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ):Miniature Circuit Breaker (MCB
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺟﻬﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻏﻠﺐ در ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻛﻢ و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻮز ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ
در ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ .(4

ﺷﻜﻞ  -4ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﻫﻢﻣﺘﺮ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.

ب( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛُﻤﭙﻜﺖ ):Moulded Case Circuit Breaker (MCCB
در اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ دو ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ دﻛﻤﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي زﻳﺎد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻫﺰار
آﻣﭙﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .وﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﻣﺎ ﻗﻄﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎي آن ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺿﺎﻣﻦ اﻳﻦ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ داراي ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺖ .وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن اﻳﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻠﻴﺪ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﺔ ﻳﻚ ﺧﻄﺎ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ در وﺿﻌﻴﺖ وﺳﻂ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت ﻗﻄﻊ
و وﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي وﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﺮد
و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﺪ را وﺻﻞ ﻛﺮد .ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ از  A 160ﺗﺎ  1600 Aاﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ و ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﺑﺮق ﺷﻨﺎور و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(5
ﺷﻜﻞ  -5ﻛﻠﻴﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻤﭙﻜﺖ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎده را راهاﻧﺪازي
ﻛﻨﻴﺪ.

پ( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻮاﻳﻲ ): Air Circuit Breaker (ACB
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﻛﻤﻪﻫﺎي
روي ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ،ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ،اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ
و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ .ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ از
 630 Aﺗﺎ  6300 Aاﺳﺖ)ﺷﻜﻞ .(6
ﺷﻜﻞ  -6ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻮاﻳﻲ
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ت( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺗﻮر ): (Motor Protection Circuit Breaker) (MPCB
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮاﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ،اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ در ﻟﺤﻈﺔ
راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر را اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮد .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺎ  100 Aﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺎ
 55 KWﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(7

ﺷﻜﻞ  -7ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺗﻮر

ث( ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن ) Residual Current Circuit Breaker (RCCBﻳﺎ (RCD) Residual-

: Current Device
ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻲ ،از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ )ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺧﺎﻧﮕﻲ
و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮق ،ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
از ﻧﺸﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺗﺎ  30ﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آن ﺑﻴﺶﺗﺮ از 30
ﻣﻴﻠﻲآﻣﭙﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود)ﺷﻜﻞ .(8

ﺷﻜﻞ  -8ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد اﺳﺎس ﻛﺎر ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و اﺟﺰاي آن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﻤﺎي ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲﺷﺪه از ﻋﻤﻠﻜﺮد  RCDﺳﻪﻓﺎز را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت
و روش ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ج( ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر :CONTACTOR
ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وﺳﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ و ﻳﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺪار ﻗﺪرت ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ رﻟﺔ
ﺳﺎده دارد .ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از دو ﻫﺴﺘﻪ  Eﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ و دﻳﮕﺮي ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن
ﻫﺴﺘﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از آن ﻧﻴﺮوﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺘﺤﺮك را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻫﺴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺘﺤﺮك ،ﻛﻠﻴﺪ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از ﺑﻮﺑﻴﻦ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ،وﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ ،ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻨﺮ
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺷﻮد) .ﺷﻜﻞ (9

ﺷﻜﻞ  -9ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر

114

ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺧﺼﻮص اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه و اﺻﻮل ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و اﺟﺰاي داﺧﻠﻲ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ اﻫﻢﻣﺘﺮ ﻫﻤﺔ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك آن را ﻓﺸﺮده و ﻫﻤﺎن ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ،ﺗﻐﺬﻳﺔاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر را ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آن را ﺑﺎ اﻫﻢﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

115

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ،ﺑﻪ وروديﻫﺎي ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي  NOو  NCﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﻓﺎز وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﭼﺮاغ
وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﺮاغﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮل وﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻓﻮق ﺳﻪ ﻓﺎز را وارد ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر و از آنﺟﺎ روي ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻠﻢ ﻣﻮﺗﻮر وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺳﺖ از روي ﺷﺴﺘﻲ اﺳﺘﺎرت ،ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﺷﻮد،
دﻟﻴﻞ آن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻪ راﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
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ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﭘﺮﺳﺶ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﻳﻚ از واژهﻫﺎي زﻳﺮ در ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻼك ،ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻧﺎﻣﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻧﺎﻣﻲ ،وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻧﺎﻣﻲ،
ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ،ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر.

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻼﺋﻢ زﻳﺮ ﻛﻪ در روي ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ دارد؟
690
7.5
9

440
7.5
18

550
7.5
13

240
4.5
18

)V(ac
KW
A

IEC60947 , EN60947 , B55424 , VDE06060
HL35/32
AC3,E3
U(i)=690V

I(th)=40A

AC1

در ﺷﻨﺎورﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد .ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي در ﻣﻌﺮض آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﺧﻦ ) (Bilge pumpﻳﺎ ﻟﻨﮕﺮ
) (Anchorدر ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ از وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ  24وﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .آﻳﺎ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲداﻧﻴﺪ؟
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و اﻧﻮاع آن
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎر در وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي
ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ و
دژﻧﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ) :(SECSIONER
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻗﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدي ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در درﺟﺔ اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﺨﺎص و ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ ،ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎرا ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﻛﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
اﻟﻒ( ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺗﻴﻐﻪاي:
اﻳﻦ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺗﺎ  30 KVﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭘﻞ و
ﺳﻪ ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،داراي ﺗﻴﻐﻪ ﻳﺎ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ،ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺑﺎﻻي
اﻳﺰوﻻﺗﻮر )ﭘﺎﻳﻪ( ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻲ
و ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮري از راه دور )اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن( ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(10
ﺷﻜﻞ  -10ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺗﻴﻐﻪاي

ب( ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ دوراﻧﻲ:
ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژﻫﺎي زﻳﺎد و ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ داراي دو ﺗﻴﻐﺔ
ﻣﺘﺤﺮك و دوراﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮازات ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ و ﻳﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮر ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ دوراﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺷﻴﻦﺑﻨﺪي ﺷﺒﻜﻪ ،ﺳﻪﺗﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮي ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ در ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﺰﻳﺖ
اﻳﻦ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺑﺎزوي ﺗﻴﻐﻪ،
ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻫﻮاﻳﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﮔﺮدش ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(11
ﺷﻜﻞ  -11ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ دوراﻧﻲ
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پ( ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﻴﭽﻲاي:
ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﻴﭽﻲاي ﺑﺮاي ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ آن را ﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﻮاﻳﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ دو ﭘﺎﻳﺔ ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻣﺠﺰا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻪ
در ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرﮔﻲ اﺑﻌﺎد و ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ وزن آن ﻣﻲﺷﻮد ﻧﺪارد
و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺔ ﻋﺎﻳﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻐﺔ ﻗﻴﭽﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ
دﻫﻨﺪه روي آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻴﭽﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻦ ﻳﺎ
ﺳﻴﻢ ﻫﻮاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(12

ﺷﻜﻞ  -12ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﻴﭽﻲاي

ت( ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻛﺸﻮﻳﻲ:
ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻳﺎ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ
ﺗﻴﻐﺔ ﻣﺘﺤﺮك در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻓﻀﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻴﻐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود .ﺑﺮاي
ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﺐ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﻐﺔ ﻣﻮازي ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻛﺸﻮﻳﻲ داراي اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان
ﺗﻴﻐﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و در داﺧﻞ ﻫﻢ ﺟﺎي داد .اﻳﻦ روش
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
از ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(13
ﺷﻜﻞ  -13ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻛﺸﻮﻳﻲ

دژﻧﻜﺘﻮرﻳﺎ ﻣﺪار ﺷﻜﻦﻫﺎ ﻳﺎ :CIRCUIT BREAKER
ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊﻛﻨﻨﺪة ﺧﻮدﻛﺎر ﻳﺎ دژﻧﻜﺘﻮر دو ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي دژﻧﻜﺘﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از راه دور ﻗﻄﻊ ﻳﺎ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺷﺮاﻳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﻳﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ،دژﻧﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻣﺪار اﺗﺼﺎل را ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻗﻄﻊ
ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻗﻄﻊ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در زﻳﺮ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮﻗﻪ زدن در آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﻛﻠﻴﺪ روﻏﻨﻲ:
در ﻛﻠﻴﺪ روﻏﻨﻲ در درﺟﺔ اول از روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﻢ روﻏﻦ داﺧﻞ ﻛﻠﻴﺪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮﻗﻊ آﺗﺶﺳﻮزي اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﺪرن )ﮔﺎزي و ﻛﻢ روﻏﻦ( ﺑﻪ ﻛﻠﻲ
ﻛﻨﺎر زده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻃﺮز ﻛﺎر ﻛﻠﻴﺪ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺗﻴﻐﺔ ﻣﺘﺤﺮك از
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ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﺮﻳﺎن در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع ﺟﺮﻗﻪ در آن ﻣﺤﻞ
ﻣﻲﮔﺮدد .در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻗﻪ ،روﻏﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و اﻳﺠﺎد ﮔﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻃﺮاف ﺟﺮﻗﻪ را
ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(14

ﺷﻜﻞ  -14ﻛﻠﻴﺪ روﻏﻨﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖ-وﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي روﻏﻨﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻨﻴﺪ.

ب( ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻢ روﻏﻦ:
در اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،از روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪة ﺟﺮﻗﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪار روﻏﻨﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ
ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﻃﺮز ﻛﺎر ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻢ روﻏﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ،ﻛﻠﻴﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر در ﻣﺤﻔﻈﺔ
روﻏﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻤﺎس ﻓﻠﺰي ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬرد ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﻠﺰ )ﻣﺲ(
ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺟﺮﻗﻪ ﻳﺎ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺗﺶزا ﺑﻮدن ،در ﺣﺎل ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(15

ﺷﻜﻞ  -15ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻢ روﻏﻦ
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پ( ﻛﻠﻴﺪ اﻛﺴﭙﺎﻧﺰﻳﻮن )آﺑﻲ(:
ﻛﻠﻴﺪ اﻛﺴﭙﺎﻧﺰﻳﻮن،ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن از آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدة ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪة ﺟﺮﻗﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و از آن
در ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺑﺮق ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ داراي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن آب داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﺣﺘﺮاق ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ اﻧﻔﺠﺎري ﻛﻠﻴﺪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﻃﺮز ﻛﺎر
ﻛﻠﻴﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ
ﻣﻘﺪاري آب اﻧﮋﻛﺴﻴﻮن ) (Injectoinﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﺘﺤﺮك و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻗﻪ ،آب داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻮن راه ﺧﺮوج آن اﺑﺘﺪا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر
زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻔﻈَﺔ اﺣﺘﺮاق ﺷﺪه و ﮔﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از
اﻃﺮاف ﺟﺮﻗﻪ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺖوﺷﻮي اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ
ﺷﺪه و ﺟﺮﻗﻪ ﺳﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(16
ﺷﻜﻞ  -16ﻛﻠﻴﺪ اﻛﺴﭙﺎﻧﺰﻳﻮن )آﺑﻲ(

ت( ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮاﻳﻲ:
در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺸﺎر ﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ آن
ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﻴﻠﻪاي ﻣﺘﺤﺮك ﺟﺎي ﻣﻲﮔﻴﺮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن
ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻣﻴﻠﻪاي ﻣﺘﺤﺮك
از ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ اﺑﺘﺪا در ﻫﻮاي
ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻔﻈﻪ ،ﺟﺮﻗﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻃﻮل اﻳﻦ ﻗﻮس
را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻛﺎر ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮد
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﺔ دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺟﺮﻗﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد
اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(17

ث( ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺎزي

ﺷﻜﻞ  -17ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮاﻳﻲ

:SF6

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻠﻴﺪ از ﮔﺎز  SF6ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎدة ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪة ﺟﺮﻗﻪ و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻴﻦ دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ و ﻧﮕﻪ دارﻧﺪة وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎز  SF6اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي آزاد را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪون ﺗﺤﺮك اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ
اﻳﺠﺎد اﺑﺮ ﺑﻬﻤﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮا ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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اﻳﻦ ﮔﺎز داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ
ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﺎز در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
اﻧﮋﻛﺴﻴﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه  SF6ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق( اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ درﺟﺔ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر ﮔﺎز وﺟﻮد داردﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﮔﺎز اﺑﺘﺪا ﻫﺸﺪار داده و در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ
ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(18

ﺷﻜﻞ  -18ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺎزي SF6

ج( ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻼء:
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ﺑﺎردار )اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي آزاد( ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﻓﻠﺰات و اﻳﺠﺎد ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﻟﺬا در ﺧﻼء ﻛﺎﻣﻞ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻓﻠﺰي ﺟﺮﻳﺎندار
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آن در ﺧﻼء از
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(19

ﺷﻜﻞ  -19ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻼء
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد اﺟﺰا و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺧﻼء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻴﻮزﻫﺎ )(FUSE

ﻓﻴﻮز وﺳﻴﻠﻪاي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪاراﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﻴﻮز ،ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺳﻴﺒﻲ ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻣﺎس ادﻳﺴﻮن در ﺳﺎل  1890ﻣﻴﻼدي ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ ..ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻋﺖ
ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﺔ اول را ﻓﻴﻮزﻫﺎي »ﺗﻨﺪﻛﺎر« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻣﺼﺎرف روﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ داراي زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺔ دوم ﻓﻴﻮزﻫﺎي »ﻛﻨﺪﻛﺎر«ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﺪار در آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ در ﻣﺪارﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﻴﻮز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺪار ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﻮز در
ﻃﻮل ﻣﺪت راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻲرﺳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ
ﻛﻨﺪ .ﻓﻴﻮزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺧﺎزنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع ﻛﻨﺪﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﺗﻨﺪﻛﺎر
 2/5ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ را در ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻛﻨﺪ ﻛﺎر  4ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ را ﺣﺪوداً در
ﻣﺪت ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺰ در اﻧﻮاع
ﻓﺸﻨﮕﻲ ،اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ آﻟﻔﺎ ،ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ،ﻛﺎردي
)ﭼﺎﻗﻮﻳﻲ( ،ﺷﻴﺸﻪاي ﻳﺎ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻓﺸﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
ﺑﺮق ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻮز داراي
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(20
 -1ﭘﺎﻳﺔ ﻓﻴﻮز  -2ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮك
 -3ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻐﺰي  -4رﺷﺘﺔ ﻓﻴﻮز  -5ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻓﻴﻮز
ﭘﻴﭽﻲ  -6واﺷﺮ.
ﺷﻜﻞ  -20ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﻲ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و اﺟﺰاي آن را ﻃﺒﻖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻮار ﻓﻠﺰي ذوب ﺷﻮﻧﺪه از ﺟﻨﺲ آﻟﻴﺎژ ﻣﺨﺼﻮص و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻘﺮه در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﺔ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﻳﺎ ﻓﺸﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻃﺮاف ﻧﻮار از ﭘﻮدر ﻓﺸﺮده ﻛﻮارﺗﺰ ﭘﺮ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻓﻠﺰي در دو اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺸﻨﮓ وﺻﻞ
ﻣﻲﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺸﻨﮓ ﻓﻴﻮز ﭘﻮﻟﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻓﻴﻮز ،رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓﺑﻨﺪي ﭘﻮﻟﻚ در ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد اﺟﺰاي ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ،ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و اﺟﺰاي آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

.ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﻧﮓ و ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ رﻧﮓﻫﺎ در آﻣﭙﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:
رﻧﮓ ﭘﻮﻟﻚ ﻓﻴﻮز

ﻧﻘﺮه اي

ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه

زرد ﺗﻴﺮه

ﻣﺴﻲ

آﺑﻲ ﺗﻴﺮه

ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ

80

100

125

160

200
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ،ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻮز ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺖ آن را ﺗﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ
ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻓﺸﺎرﺿﻌﻴﻒ ﻓﻴﻮزﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﻟﺘﺎژﻫﺎي
ﻓﻴﻮز ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ
زﻳﺮ  1000وﻟﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻓﻴﻮز ﻓﺸﺎر
ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﻛﻢ ﻳﺎ
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ ﻛﻢ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﺎدي
)DIAZED (LS
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق در ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

ﻓﻴﻮز ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ داراي ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ زﻳﺎد ) High Rupturing
ﻗﺪرت ﻗﻄﻊ زﻳﺎد  (Capacityﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺎ 25
ﻛﻴﻠﻮآﻣﭙﺮ را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ.
 NHﻳﺎ HRC

ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﺑﺮاي ﻛﺎر در وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻻي 1
ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﺗﺎ  115ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﻋﻲ از اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻤﻨﺖ ﻳﺎ
ﺑﺨﺶ زودﮔﺪاز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﺮاف اﻳﻦ اﻟﻤﻨﺖ از
ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي
ﻣﺎدهاي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺎذب اﻧﺮژي اﺳﺖ،
 HHﻳﺎ HV HRC
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي زﻳﺎد از ﻓﻴﻮز ،اﻟﻤﻨﺖ
ذوب ﺷﺪه و ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺎدة اﻃﺮاف
اﻟﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮارت ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺟﺬب ﻛﺮده و
آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻧﻜﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﺔ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 -1در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻓﻴﻮزي ﺑﺴﻮزد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻴﻮز ،ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﺗﺼﺎﻟﻲ در ﻣﺪار ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﺷﻮد.
 -2ﻓﻴﻮز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ،وﻟﺘﺎژ و ﻧﻮع ﻓﻴﻮز ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻴﻮز ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻮز ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -3اﮔﺮ در ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز در اﺛﺮ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از ﻓﻴﻮزﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺔ ﻓﻴﻮزﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻪﻓﺎز را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ .ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﻴﻮزﻫﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪي ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

اﻧﻮاع ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

رﻟﻪ)(RELAY

رﻟﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در اﺻﻞ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺎ
ﻳﻚ آﻫﻨﺮﺑﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮزف ﻫﻨﺮي
) (Joseph Henryدر ﺳﺎل  1835اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ رﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻤﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻳﺎ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد .رﻟﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد ،رﻟﺔﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺔ اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﺨﺎص و ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .روش
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ،
اﻟﻜﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ،ﺷﺒﻜﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ،ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺑﺮﻗﻲ در اﺛﺮ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي
ﺿﺮﺑﻪاي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ
اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ اﻧﺮژي ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ،اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ و ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲﻫﺎ و
ﺧﻮرده ﺷﺪن و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺒﻜﻪاي ﻛﻪ آنرا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﺎ و ازﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﺑﻘﻴﺔ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي
ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ.
رﻟﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ،ﻓﻨﺮ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺟﺎري
ﻣﻲﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در اﻃﺮاف ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻲﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻴﻠﺔ آﻫﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﺪار را ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﻨﺮ
ﻣﻮﺟﻮد در رﻟﻪ ،ﻣﻴﻠﻪ آﻫﻨﻲ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي )ﻧﺮﻣﺎل( ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖوﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب رﻟﻪﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﻳﻚ رﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ
 Normally Openﻳﺎ  NOو ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  Normally Closeﻳﺎ NC
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ رﻟﺔ ﺳﺎده را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮ آﻣﻮز ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻢﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ دو ﺳﺮ ﺑﻮﺑﻴﻦ آن
را ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺣﺎل ﻳﻚ ﻻﻣﭗ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ رﻟﻪ راهاﻧﺪازي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻫﻤﻮاره ،اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد .از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري ﻣﺜﻞ ﺳﻜﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﺘﻲ را در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد از ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت و آﺗﺶﺳﻮزي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از رﻟﻪﻫﺎي
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ اﺟﺰاﻳﻲ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،رﻟﻪﻫﺎ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺪار را ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ
ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،رﻟﻪ ﺗﺮﻳﭗ داده اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﻞ از رﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ،
رﻟﻪﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ و اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار
ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻋﻠﻢ دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ،رﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي از ﻛﻤﻴﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻧﺪازه و ﻓﺎز آﻧﻬﺎ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨﺪ .رﻟﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل
در واﻗﻊ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺮماﻓﺰار را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(21
ﺷﻜﻞ  -21رﻟﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل
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اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎي رﻟﻪﻫﺎي
دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺧﺎﺻﻴﺖ  Self Checkingدر آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ رﻟﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛﺮده و
درﺻﻮرت وﻗﻮع اﻳﺮاد در ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﻮد ،آن را اﻃﻼع دﻫﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎي رﻟﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ،رﻟﺔ ﻣﺸﺨﺼﻲ
وﺟﻮد دارد .در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ،ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎ ﭼﻨﺪ رﻟﻪ را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻧﻜﺸﻦﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻳﻦ ﻓﺎﻧﻜﺸﻦﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﺪﻫﺎ و اﻋﺪاد ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎﻧﺪارد  IEEEﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ را ﺑﺎ ﻋﺪد
 27و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻟﺤﻈﻪاي را ﺑﺎ ﻋﺪد  50ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
رﻟﻪ از ﻧﻈﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع اوﻟﻴﻪ ) (Primaryو ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) (Secondaryﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻮع رﻟﻪ

ﺷﺮح

ﻣﺰاﻳﺎ

ﻣﻌﺎﻳﺐ

رﻟﻪاي را ﻛﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪة آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻣﺪار
ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،رﻟﺔ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ .ﺑﻮﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ارزان ﺗﺮ
رﻟﻪاي ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺷﺒﻜﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد ،ﺑﺪون
اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ
رﻟﺔ اوﻟﻴﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد .رﻟﻪ اوﻟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﺷﻜﺎل در
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد و اﻏﻠﺐ روي ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ
داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻄﻊﻛﻨﻨﺪة ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻪ داراي رﻟﺔ
اوﻟﻴﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻗﻄﻊﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد

ﺣﺠﻢ ﺑﺰرگ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻢﺗﺮ
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ در
ﺣﻴﻦ ﻛﺎر
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن و
وﻟﺘﺎژ

رﻟﻪاي ﻛﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪة آن ﺑﺮ روي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ از ﺷﺒﻜﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻮد
ﻳﺎن
ﻧﻴﺮو ﻣﻲﮔﻴﺮد ،رﻟﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .رﻟﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺟﺮ
ﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ
رﻟﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
داﺋﻢ ﺑﻪ رﻟﻪاي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﻣﺪار اﺻﻠﻲ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ رﻟﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
و از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺮانﺗﺮ
ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

اﻧﻮاع رﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد

رﻟﺔﺳﻨﺠﺸﻲ

رﻟﺔ ﺳﻨﺠﺸﻲ رﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ رﻟﻪاي ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد و اﮔﺮ آن ﻛﻤﻴﺖ از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻢﺗﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻮد ،رﻟﻪ آن
ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲﺳﻨﺠﺪ و ﻣﻲﺗﻮان آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻣﺪار ﺟﺪا ﻛﺮد )ﻣﺜﻞ
رﻟﺔ دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ(.

رﻟﺔزﻣﺎﻧﻲ

رﻟﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻳﻚ رﻟﻪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺳﻠﻜﺘﻴﻮ اﺳﺖ .رﻟﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ در ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺴﻴﺎر دارد .رﻟﺔ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ رﻟﺔ ﺳﻨﺠﺸﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة آن در ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮي در ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ و ﻳﺎ وﺻﻞ
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ.

رﻟﺔﺟﻬﺖﻳﺎب

ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻮان در ﺷﺒﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب از رﻟﺔ
ﺟﻬﺖﻳﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻟﺔ ﺟﻬﺖﻳﺎب ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻘﻂ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﻜﻪ را ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت
دﻳﺪه و ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻛﺮد .ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ رﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ژﻧﺮاﺗﻮر و
ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ آن وﺻﻞ اﺳﺖ.

رﻟﺔﺧﺒﺮدﻫﻨﺪه

وﻇﻴﻔﺔرﻟﺔ ﺧﺒﺮدﻫﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺶ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻲ از رﻟﻪﻫﺎي ﺧﺒﺮدﻫﻨﺪه ﻋﻠﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن و ﭘﺮﻳﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﺧﻮدﻛﺎر را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ رﻟﺔ ﺧﺒﺮدﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎل وﺻﻞ ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

رﻟﺔ ﻛﻤﻜﻲ

رﻟﺔ ﺳﻨﺠﺸﻲ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺪار،ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ داده ﻣﻲﺷﻮد .زﻳﺮا ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رﻟﺔ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺑﺮاي
ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ ﻓﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ رﻟﺔ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﻟﺔ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ
اﺳﻢ رﻟﺔ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ رﻟﺔ ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ رﻟﻪ داراي ﻣﺪار ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺟﺪاﮔﺎﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  110ﻳﺎ  220وﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد و داراي ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺮوﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺎ ﻗﺪرت زﻳﺎد را ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﻨﺪ.

از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة رﻟﻪﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺷﺮح داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ در
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
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اﻧﻮاع رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﺑﺮدي
رﻟﺔ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ):(OVERLOAD RELAY

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺗﻮاﻧﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي آن
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد ،دﻣﺎي وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻣﻜﺶ آب درﻳﺎ در اﻳﺮﻛﺎﻧﺪﻳﺸﻦ ﺷﻨﺎور( .از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات را از اﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﻮﻋﻲ از
اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در راهاﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ دارد ،ﺑﻲ ﻣﺘﺎل ﻧﺎم دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري و ﻳﺎ دﻣﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ وﻗﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر در آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ
رﻟﺔ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻴﻦ  5ﺗﺎ  25درﺻﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ وﺳﻴﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(22

ﺷﻜﻞ  -22رﻟﺔ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر

رﻟﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد )(OVER CURRENT

اﺗﺼﺎل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ دو ﻳﺎ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از روي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮري از وﺳﻴﻠﻪ و ﺗﻮﺳﻂ رﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺼﺎل دو ﻓﺎز در اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﺧﻦ ﺷﻨﺎور)ﺷﻜﻞ .(23

ﺷﻜﻞ  -23رﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد
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رﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ )(UNDRE CURRENT RELAY

در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد اﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﻗﻮع اﻳﺮادي در
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻮارد از اﻳﻦ رﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺪم ﻣَﻜﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ
در ﺷﻨﺎورﻫﺎ)ﺷﻜﻞ .(24
رﻟﺔ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ )(UNDER VOLTAGE RELAY

ﺷﻜﻞ  -24رﻟﺔ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،روﺷﻨﺎﻳﻲﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ داغ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺷﻮد .اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ
از رﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻟﺔ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ رﻟﻪ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ  80ﺗﺎ 90
درﺻﺪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻏﻠﺐ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر ﻳﺎ
اﺗﺼﺎﻟﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ)ﺷﻜﻞ .(25
رﻟﺔ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ )(OVER VOLTAGE RELAY

ﺷﻜﻞ  -25رﻟﺔ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ،اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از رﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻟﺔ اﺿﺎﻓﺔ وﻟﺘﺎژ ﺗﺸﺨﻴﺺ
داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ رﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ
ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻟﺔ وﻟﺘﺎژي ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر رخ ﻣﻲدﻫﺪ)ﺷﻜﻞ .(26
رﻟﺔ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ )(DIFFERENTIAL RELAY

ﺷﻜﻞ  -26رﻟﺔ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ

در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان وﻗﻮع
ﺧﻄﺎ در داﺧﻞ آن ﺑﺨﺶ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد .در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن
ورودي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ،ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺮﻳﺎن از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و
وارد زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در رﻟﻪﻫﺎي دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ از اﻳﻦ
اﺻﻞ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ رﻟﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﺷﻨﺎورﻫﺎ دارد ،ﭼﻮن ﺧﻄﺎي
اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد)ﺷﻜﻞ .(27

ﺷﻜﻞ  -27رﻟﺔ دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ
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رﻟﺔ دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ )(DISTANCE RELAY
اﻳﻦ رﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ،ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﺑﺎس ﺑﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺧﻂ دﻳﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .رﻟﻪﻫﺎي دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻄﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(28

ﺷﻜﻞ  -28رﻟﺔ دﻳﺴﺘﺎﻧﺲ

رﻟﺔ ﻧﺸﺘﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ )(EARTH LEAKAGE RELAY

در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﻋﺎدي ،ﺟﻤﻊ ﺑﺮداري ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻳﺎ دو ﻓﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
درﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﻳﺎ  NEUTRALﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
ﻧﻤﻲﮔﺬرد ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .رﻟﺔزﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻂ  NEUTRALو ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﺮداري ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ وﻗﻮع
ﺧﻄﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده و دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(29

ﺷﻜﻞ  -29رﻟﺔ زﻣﻴﻦ

رﻟﺔ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان )(REVERSE POWER RELAY

اﻳﻦ رﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان درﺟﻬﺘﻲ ﻏﻴﺮ از ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ،دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ را ﺑﺮاي وﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ،از ﺷﺒﻜﻪ
ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎر ﻛﻨﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺴﻴﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ از رﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(30
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ﺷﻜﻞ  -30رﻟﺔ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻮان

ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

رﻟﺔ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل )(UNBALANCED VOLTAGE RELAY

در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ ﺳﻪﻓﺎزﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻓﺎز وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻧﻴﺰ  120درﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻼف اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ
وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮم
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .رﻟﻪ ،وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺪ دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺪار را ﺻﺎدر
ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ زﻳﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ)ﺷﻜﻞ .(31
رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز )(PHASE CONTROL RELAY

ﺷﻜﻞ  -31رﻟﺔ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدل

رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺎزﻫﺎ در ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ رﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق  220وﻟﺖ و  380وﻟﺖ ﺳﻪ
ﻓﺎز ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺪار ،ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪة ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و
ﻛﻠﻴﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت )دﻳﮋﻧﮕﺘﻮر( را
ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﺪار ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ رﻟﻪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺣﺴﺎساﻧﺪ و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎز .ﻳﻌﻨﻲ رﻟﻪﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎز و رﻟﻪ ﻗﻄﻊ ﻳﻚ ﻓﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ.(32

ﺷﻜﻞ  -32رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز

رﻟﺔ ﺑﻮﺧﻬﻮﻟﺘﺰ )(BUCHHOLZ RELAY

اﻳﻦ رﻟﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﭘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .وﻗﻮع ﻳﻚ ﺧﻄﺎ ﻣﺜﻞ
ﺟﺮﻗﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن و  OVER LOADﺷﺪن آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﺔ روﻏﻦ ﺑﻪ ﮔﺎز و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ
ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﻣﻲﺷﻮد .رﻟﻪ ﺑﻮﺧﻬﻮﻟﺘﺰ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز را ﺣﺲ ﻛﺮده و دﺳﺘﻮر ﻗﻄﻊ ) (Tripرا ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ داﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ رﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(33

ﺷﻜﻞ  -33رﻟﺔ ﺑﻮﺧﻬﻮﻟﺘﺰ
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رﻟﺔ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ )(FREQUENCY RELAY

اﻳﻦ رﻟﻪ ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﻪ را ﭼﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻢﺗﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ.(34

رﻟﺔ ﭼﻚ ﺳﻨﻜﺮون )(SYNCHROSCOPE RELAY

ﺷﻜﻞ  -34رﻟﺔ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ

اﻳﻦ رﻟﻪ در ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻜﺮون ﺑﻮدن ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ را ﭼﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻢ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و ﻳﺎ اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻨﻜﺮون ﺷﻮد .در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻟﻞ )ﻣﻮازي( ﻛﺮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ از اﻳﻦ رﻟﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد)ﺷﻜﻞ
.(35

ﺷﻜﻞ  -35رﻟﺔ ﭼﻚ ﺳﻨﻜﺮون
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻲ ﻣﺘﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،درﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ رﻟﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت
آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻳﻚ رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻪﻓﺎز ﻳﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ دو ﻓﺎز را از ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻮز
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،درﻣﻮرد رﻟﻪﻫﺎي  SSRو ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮي رﻟﻪﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،درﻣﻮرد رﻟﻪﻫﺎي ﺗﺎﻳﻤﺮ و اﻧﻮاع آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ،ﻳﻚ ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮﺑﻴﻦ آن را ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﺎده ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪﻫﺎي آن دو ﻻﻣﭗ
ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر)اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮهدﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

_ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻛﺎرﺑﺮي و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و راهاﻧﺪازي ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
_ﻛﺎرﺑﺮي و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي و ﺗﺴﺖ ﻓﻴﻮزﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ و 3
اﻧﺘﻈﺎر
ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﺪ.
_رﻟﻪﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن را ﺑﮕﻮﻳﺪ.

1

ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي
اﺟﺰاي ﻗﻄﻊ
ﻛﻨﻨﺪه در
ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ

_ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ
ﻧﺪﻫﺪ.
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
_ﻛﺎرﺑﺮي،ﺗﺴﺖ وﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﻮزﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن
ﻣﻜﺎن :ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
2
ﻧﻜﻨﺪ.
_ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎ وﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎي رﻟﻪ را ﺑﻪ
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ.
اﻧﻮاع و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ را ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ وﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از -ﻓﻴﻮزﻫﺎ را ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت
1
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﺎرﺑﺮي رﻟﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻴﺎنﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺘﺮل و واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺑﺎسﺑﺎر )(BUSBAR

ﺑﺎسﺑﺎر ﻳﺎ ﺷﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻫﺎدي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪاي ،ﺳﻴﻤﻲ و ﻳﺎ ﺗﺴﻤﻪاي ﻛﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻴﻨﻪ ﻳﻚ ﻫﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺼﺮف ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺲ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﻨﻪﺑﻨﺪي :ﻧﺤﻮة ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻓﻴﺪرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎس ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺗﺼﺎلﻫﺎي
ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات را »ﺷﻴﻨﻪﺑﻨﺪي« ﮔﻮﻳﻨﺪ.
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﻴﻨﻪﺑﻨﺪي و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻧﻮاع ﺷﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي
ﺷﻴﻦ ﺗﺨﺖ ﻳﺎ ﺗﺴﻤﻪاي اﻏﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ  20ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﺷـﻴﻦ
ﻗﺮارﻣﻲﮔﻴﺮد .از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺷﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮاري اﺗﺼــﺎل ﻫﺎ و
ﺗﺨﺖ
اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﭗ ﻣﺨﺼﻮص
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻴﻦ ﺗﺨﺖ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

اﻳﻦ ﺷﻴﻦ ازﺟﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻣﺲ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي
آن ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳﻲ اﺳﺖ .از
ﺷﻴﻦ
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﻦ در ﺳﻄﻮح وﻟﺘﺎژ 132،63و 230ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ
ﻃﻨﺎﺑﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .از ﻣﺰاﻳﺎي آن ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺣﺪاث و ﺳﺮﻋﺖ در
ﺗﻌﻤﻴﺮاﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ از ﺟـﻨﺲ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻄــﻮح
وﻟﺘــﺎژ 400ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود زﻳﺮا در
وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪاي در ﺷﻴـﻦﻫﺎي
ﺷﻴﻦ
ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
ﻟﻮﻟﻪاي
ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ
ﻟﻮﻟﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان وزن ﺑﺎسﺑﺎر در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ
آن را ﻛﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻟﻒ( اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎ نﻫﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮي را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ.
ب( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻛﻢﺗﺮي اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ و داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺸﺮدهﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
پ( ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﻧﻤﻲﺳﻮزﻧﺪ.
ت( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﻤﺎم ﺷﺪة ﻛﻢﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﻛﻢﺗﺮي ﻻزم اﺳﺖ.
ث( ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش داد.

ج( وﺟﻮد  Bus Ductدر اﻃﺮاف ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن،
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻢﺗﺮي روي ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي داده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺚ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه در ﺷﻴﻨﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -1ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻘﺮهﻫﺎي ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻛﻪ ﺷﻴﻨﻪﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ از زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
137

 -2ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ ،ﻗﻮس از ﻧﮕﻪدارﻧﺪة ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ.
 -3آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎدي دارد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻗﻮس ﻣﻲﮔﺮدد) .ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻳﻘﻲ ،ﻫﺎدي ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺰﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد(.
 -4زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه ،ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻟﺮزشﻫﺎ و ﻣﻮج ،ارﺗﻌﺎش و ﻟﺮزش در ﺷﻨﺎورﻫﺎ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﺷﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

ﺗﺮاﻧﺲ )(TRANSFORMER

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را،ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،از ﻳﻚ ﻣﺪار ﺑﻪ ﻣﺪار دﻳﮕﺮﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪانﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ،در ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ ،ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اول را ﻛﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
آن از ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻐﺬﻳﺔ  ACﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ و ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ دﻳﮕﺮ را ﻛﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد،
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﺑﻴﻦ وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ:
V1 I2 N1
 
V2 I1 N2

ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه وﻟﺘﺎژ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ داراي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي»اﻓﺰاﻳﻨﺪه«و ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از ﻳﻚ اﺳﺖ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي»ﻛﺎﻫﻨﺪه«ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص
ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(36

ﺷﻜﻞ  -36ﺗﺮاﻧﺲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي
ﺳﻪﻓﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ،و
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ را ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﺴﺖو ﺟﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳﺎي اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺗﻚ ﻓﺎز و ﺳﻪﻓﺎز
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.

در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﺳﻪﭘﺎرﭼﻪ :ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎزي ﻛﻪ از  3ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(37

ﺷﻜﻞ  -37ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﺳﻪﭘﺎرﭼﻪ

ب( ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ :ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎزي ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﺷﻜﻞ .(38

ﺷﻜﻞ  -38ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ
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اﺗﺼﺎل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ

اﺗﺼﺎل
ﺳﺘﺎره – ﺳﺘﺎره
)(Y-Y

اﺗﺼﺎل
ﻣﺜﻠﺚ – ﻣﺜﻠﺚ
)(Δ-Δ

اﻳﻦ اﺗﺼﺎل از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا وﻟﺘﺎژ
ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺑﺮ روي دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻟﺘﺎژ
ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره –
ﺳﺘﺎره اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ،وﻟﺘﺎژﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺎز ﺑﺎ ﻓﺎز دﻳﮕﺮ
داراي  120درﺟﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻪ در
آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪارد ﻛﺎرﺑﺮد
دارد .ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ اﺗﺼﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎ از ﺧﻂ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻳﺎ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل در ﭘﺴﺖﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻮن
در اﻳﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎ در ﻃﺮف اوﻟﻴﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻳﻢ،
اﺗﺼﺎل
ﺳﺘﺎره – ﻣﺜﻠﺚ  (Y-در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﺗﺼﺎل ﺳﺘﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ
)Δ
ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي را ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ و در
ﻃﺮف ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ وﻟﺘﺎژ را ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردهاﻳﻢ از اﺗﺼﺎل
ﻣﺜﻠﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

اﺗﺼﺎل
ﻣﺜﻠﺚ – ﺳﺘﺎره
)(Δ-Y
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اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وﻟﺘﺎژ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در اﺑﺘﺪاي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺸﺎر ﻗﻮي.

ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت )(POWER TRANSFORMER
ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪرت ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎي دور ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در
ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،وﻟﺘﺎژ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻦ
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ،دوﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ،وﻟﺘﺎژ
ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(39

ﺷﻜﻞ  -39ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻗﺪرت

ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن )(CURRENT TRANSFORMER
از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻄﻮط و ﻛﺎﺑﻞﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺪون
ﻗﺮار دادن آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺨﺼﻮص ،اﻧﺪازة ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و آن را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺲ ،ﺗﺮاﻧﺲ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ CT .از ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﺮاف ﻛﺎﺑﻞ
ﻳﺎ ﺷﻤﺶ ﻓﺸﺎرﻗﻮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺎ ﺷﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻃﺮاف آن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ،در داﺧﻞ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ  ،CTﺟﺮﻳﺎن اﻟﻘﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ
اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ ،ﻣﺪارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي را ﻧﻴﺰ از ﻣﺪارﻫﺎي ﻗﺪرت اﻳﺰوﻟﻪ
ﺷﻜﻞ  -40ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(40
ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي وﻟﺘﺎژ )(POTENTIAL TRANSFORMER

ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻓﺸﺎرﻗﻮي ،ﻧﻤﻲﺗﻮان از وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ
دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ
 PTﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﺎﻫﺶ داده و آن
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺖﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻦ
ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ اﻧﺪازة واﻗﻌﻲ وﻟﺘﺎژ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ PT .ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ
اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژ ،ﻣﺪارﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ را ﻧﻴﺰ از ﻣﺪارﻫﺎي ﻗﺪرت
اﻳﺰوﻟﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(41

ﺷﻜﻞ  -41ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ
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اﺗﻮﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ )(AUTO TRANSFORMER
در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻟﻐﺰان ﺑﺮ روي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ
ﭘﻴﭻ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺗﻮﺗﺮاﻧﺲﻫﺎﺳﺖ .از اﻳﻦ رو از اﺗﻮﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺑﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺗﻮان از اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﺷﻜﻞ  -42اﺗﻮ ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎ
)ﺷﻜﻞ.(42

ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ )(LIGHTING TRANSFORMER
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ دﻳﮕﺮ ،اﻏﻠﺐ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻪ
ﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ،از ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
در آن ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﺎره ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از اﻳﻦ رو ﻳﻚ
ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻮل ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺗﺠﻬﻴﺰات روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(43
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺷﻜﻞ  -43ﺗﺮاﻧﺲ روﺷﻨﺎﻳﻲ

ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ  220وﻟﺖ ﺑﻪ  12وﻟﺖ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آن را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي
ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ؟

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن ،ﺗﺮاﻧﺲ وﻟﺘﺎژ و ﺗﺮاﻧﺲ روﺷﻨﺎﻳﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪازة آﻧﻬﺎ را
ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﮔﺎﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﻟﺬا ﺑﺮاي دﻳﺪن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﺔ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻫﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
ﺑﺮق ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ)ﺷﻜﻞ .(44

ﺷﻜﻞ  -44دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
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وﻟﺖﻣﺘﺮ )(VOLT METER
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺪار از وﻟﺖﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮازي در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﮔﺮ وﻟﺖﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي آن ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ
از آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺪار ﻧﻤﻲﮔﺬرد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎ را اﻣﺮوزه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،در دو ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻮگ و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺗﺎ ﺑﻠﻮي
ﺑﺮقﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،داراي ﻣﺤﺪوده ) (RANGEﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ SELECTOR
 SWITCHﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﻟﺘﺎژ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق
ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع وﻟﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧﻮع را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺟﺮا
ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ)ﺷﻜﻞ .(45

ﺷﻜﻞ  -45وﻟﺖ ﻣﺘﺮ

آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ)(AMPER METER
از آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮي
در ﻣﺪار ﻗﺮار داد و از اﻳﻦ رو داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ را اﻣﺮوزه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
آﻧﺎﻟﻮگ و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد .ﻧﻮﻋﻲ از آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ را ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻣﺤﺪودة ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در دو ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻮگ
و دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﻲ آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي  CTﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺪازة ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ
و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺮي ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع در ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) .ﺷﻜﻞ (46

ﺷﻜﻞ  -46آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ
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واتﻣﺘﺮ)(WATT METER
واتﻣﺘﺮﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻧﻴﺎز
دارﻳﻢ .واتﻣﺘﺮﻫﺎ در اﻧﻮاع ﺳﻪﻓﺎز و ﺗﻚﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .واتﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن و
وﻟﺘﺎژ ﻳﻚﻓﺎز اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ داراي دو ورودي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ورودي ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮي و ورودي وﻟﺘﺎژ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺑﻌﻀﻲ ازاﻧﻮاع واتﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺮاي دو ورودي ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو ورودي
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮانﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ،در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻪﻓﺎز ﻣﺘﻘﺎرن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚﻓﺎز و اﻧﺪازة وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮ روي اﻳﻦ
واتﻣﺘﺮﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ دو ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺮاي ورودي ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻪ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي وﻟﺘﺎژ آﻧﻬﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺗﺼﺎل ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ واتﻣﺘﺮ از اﻫﻤﻴﺖ
وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ ﻋﺪدي ﻛﻪ واتﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ و ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﺳﻪﻓﺎز در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎرن
و ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واتﻣﺘﺮ داراي ﺷﺶ ورودي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن
ﻫﺮ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(47
ﺷﻜﻞ  -47وات ﻣﺘﺮ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان ﺳﻨﺞ )(COSφ METER
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻴﻦ دو ﻛﻤﻴﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  ACﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد.
در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي  ACدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﺧﺎزن ﻳﺎ ﺳﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ
ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻛﻤﻴﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ،اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ .در
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻠﻔﻲ ﻣﺪار ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﺧﺎزﻧﻲ ﻣﺪار ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه COS ،زاوﻳﺔ ﺑﻴﻦ دو
ﻛﻤﻴﺖ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع  Cosφﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺎزﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﻔﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎر
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .دراﻳﻦ اﻧﻮاع ،اﮔﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻠﻔﻲ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻲ اﺳﺖ Cosφ .ﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺒﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ .از اﻳﻦ رو در آﻧﻬﺎ دو ﻧﻮع
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ اﻋﻢ از ﺗﻚ ﻓﺎز ﻳﺎ ﺳﻪﻓﺎز و دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮد دارد .در اﺗﺼﺎل اﻳﻦ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازي در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ
ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﺳﻮزد)ﺷﻜﻞ .(48
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ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮ )(FREQUENCY METER
ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد
در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ،اروﭘﺎﻳﻲ و آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 50
ﻫﺮﺗﺰ و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  60ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﻔﺎرش دﻫﻨﺪه ،اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻣﺤﺪودة ﻣﺠﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﻴﺎر
ﻛﻢﺗﺮ از ﻣﺤﺪودة ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ و
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻏﻠﺐ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ از اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺪودة ﺑﻴﻦ  45ﺗﺎ
 55ﻫﺮﺗﺰ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻧﻮاع دﻳﺠﻴﺘﺎل و ﻳﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﻜﻞ .(49
ﺷﻜﻞ  -49ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮ

ﻣِﮕﺮ )(MEGA OHM METER

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )در ﺣﺪ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺮ
ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ وﻳﺎ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرو
ﻳﺎ ﺳﺮﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ( ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ از »ﻣِﮕﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎر ﻣِﮕﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن دﺳﺘﻪ ﻣﺤﺮك ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺪل دﺳﺘﻲ )ﻳﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ دﺳﺘﻲ روي ﻣﮕﺮ( دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻟﺘﺎژ  DCﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ آن را
ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ،ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮود ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮ روي
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮕﺮ اﻧﺪازه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ روي آن وﻟﺘﺎژﻫﺎي  1250و  2500و  5000ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
اﻧﺪازة  2500را ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و رﻧﺞ  5000را ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺜﻼً
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻫﺎي ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺲ وﻳﺎ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ
ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرو ﻳﺎ ﺳﺮﻫﺎي ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ .(50
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ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎ )(SYNCHROSCOPE

اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻳﻚ اﺳﺘﺎﺗﻮر و ﻳﻚ روﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎﺗﻮر آن از
ﺷﺒﻜﻪ و روﺗﻮر آن از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺎراﻟﻞ )ﻣﻮازي( ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .در اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻢﻓﺎز ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﺔ اول ﺣﻮزة ﻣﺘﻐﻴﺮ و
ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد و در روﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻪﻓﺎز ﺣﻮزه دواري
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺷﺒﻜﺔ دوم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
اﻳﻦ ﺣﻮزه در روﺗﻮر و اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،روﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺳﻨﻜﺮون از ﮔﺮدش ﺑﺎز
ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﺔ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎراﻟﻞ ﻧﻤﻮدن دو ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﻜﺔ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﺔ دوم ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﺮﺑﺔ ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻳﺎ راﺳﺖ
ﻣﻲﮔﺮدد .در اﺗﺼﺎل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﻜﺮون ﺑﻪ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪ و
ژﻧﺮاﺗﻮرﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ و
ﻓﺎز وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﻟﻴﺪي ژﻧﺮاﺗﻮر و وﻟﺘﺎژ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر دوم اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛﺮدن
اﻳﻦ ﺷﺮوط از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد)ﺷﻜﻞ .(51
ﺷﻜﻞ  -51ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻳﺎن و آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻣﺪار را در
ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

اﻧﻮاع و ﻛﺎرﺑﺮي وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎ ،آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ ،واتﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮﻫﺎ ،ﻣﻴﮕﺮ و ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ﻣﻘﺮه )(INSULATOR

ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ،ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از
ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ و رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻘﺮهﻫﺎ را در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:
 -1ﺗﺤﻤﻞ وزن ﻫﺎديﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪداري ﺳﻴﻢﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ روي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و دﻛﻞﻫﺎ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﺦ و ﺑﺮف ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه روي ﺳﻴﻢﻫﺎ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
 -2ﻋﺎﻳﻖﺑﻨﺪي ﻫﺎديﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺮه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ و دﻛﻞﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي
ﺗﺤﻤﻞ وﻟﺘﺎژ ﻓﺎزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺮهﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺎري از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ و ﺣﻔﺮهﻫﺎي
داﺧﻠﻲ ،ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻛﻢ ،ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب،آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ و دﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺮهﻫﺎ
ﺟﻨﺲ ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻮع ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد(
ﻣﻘﺮة ﭼﻴﻨﻲ :اﻳﻦ ﻣﻘﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎدهﺗﺮ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎري در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق
دارد و در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(52
ﺷﻜﻞ  -52ﻣﻘﺮة ﭼﻴﻨﻲ

ﻣﻘﺮة ﺷﻴﺸﻪاي :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻴﺸﻪ را در درﺟﻪ ﺣﺮارتﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻫﻚ و ﭘﻮدر ﻛﻮارﺗﺰ
ذوب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آن را ﺳﺮد ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻟﺐرﻳﺰي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ داﺧﻠﻲ ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ،ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻘﺮهﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﮔﺮد و ﺧﺎك را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد
)ﺷﻜﻞ .(53

ﺷﻜﻞ  -53ﻣﻘﺮه ﺷﻴﺸﻪاي
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اﻧﻮاع ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺎرﺑﺮد

ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺮدن ﻫﺎديﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ )دﻛﻞ( و
ﻣﻘﺮهﻫﺎي ﺧﻄﻮط
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎديﻫﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ
ﻫﻮاﻳﻲ
از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻘﺮهﻫﺎي اﺗﻜﺎﻳﻲ

ﺑﺮاي ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ در ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد.

از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺮهﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ از دﻳﻮارهﻫﺎ ﻳﺎ
ﻣﻘﺮهﻫﺎي ﻋﺒﻮري ورود ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي
اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺧﻄﻮط ﻳﺎ ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﻮارهﻫﺎ ﻳﺎ
ﻳﺎ ﺑﻮﺷﻴﻨﮓ
ﺑﺪﻧﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﻳﻚ ﺷﻴﻨﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻦ و ﺑﺪﻧﺔ
ﺗﺎﺑﻠﻮ را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ )درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ(.
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ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق )(SWITCHBOARD
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ در آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮ،
ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل
ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻪ در ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ روي ﻣﻲدﻫﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺮقدار از ﺳﻮي اﭘﺮاﺗﻮر،
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮي را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻞ آن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ آنﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻟﺮزش زﻳﺎد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ
و ﺷﻔﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮزش ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ ﻟﺮزش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،زﻳﺮا در
ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮور ﭘﻴﭻﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت آن ﺑﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ و ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ،در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪاي و ﺗﺠﻬﻴﺰات،
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ را ﺳﻮﻳﻴﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ) (Main Switchboardو ﺑﻘﻴﻪ را ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ
) (Distribution Boardﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق
 24وﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) (DCﻧﻴﺰ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﺔ ﻓﻠﺰي ﻛﻪ
ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي
Metal Enclosed
ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ،ﻟﻮازم اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﺷﻴﻨﻪﻫﺎ ،رﻟﻪ و
ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا در داﺧﻞ آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

Metal Clad

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
در آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻄﺎﻳﻲ در
ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎ روي دﻫﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪه و
ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ
زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه در
ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ،در واﺣﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ .داراي ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺑﺎسﺑﺎر ،ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﺳﺮﻛﺎﺑﻞ ،ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻛﻠﻴﺪ ،ﻣﺤﻔﻈﺔ )(Low Voltage
) LVﻛﻨﺘﺮل( ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و
ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﻮع اول
Compartment
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
Type
ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
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ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﺑﺮق از ﻧﻈﺮ روش ﻧﺼﺐ
اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﻮعاﻧﺪ :ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻳﺴﺘﺎدة ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮره ) :(Multi Purposeاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻳﺴﺘﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل،
ﻗﺪرت ،ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﺼﺐ ﻛﺮد .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
دﻳﻮاري ) :(Wall Mountingاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ دو
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي روﻛﺎر ) (On Surfaceو ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
ﺗﻮﻛﺎر ) (Flush Mountingﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
)(Fix
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ) :(Rackﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﻗﻔﺴﻪ ﻗﻔﺴﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي،
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روي
آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮع ﺷﻴﺸﻪاي آن ﻛﻪ اﺟﺰاي
درون آن ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي  Swingﻧﺎم
دارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ دو ﻧﻮع اﻧﺪ :ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
) :Motor Control Center (MCCاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻛﺸﻮﻳﻲ و ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻛﻪ دارﻧﺪ
ﺑﺴﻴﺎرﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺪرت ) Power
ﻛﺸﻮﻳﻲ
)  :(Center Withdrawاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي MCC
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ و
(able
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮي  MCCرا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﺪ؛ در اﻳﻦ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﻧﻮع ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﭘﺴﺖ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي
ﻣﺪوﻻر
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اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺔ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻳﺴﺘﺎده
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﻴﺪر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺪول در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﻓﻠﺰي از ﻓﻴﺪر ﺑﺎﻻﻳﻲ و
ﻓﻴﺪر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻛﻠﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ از
ﭘﺸﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﺟﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

در ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري( ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﮋه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق از ﻟﺤﺎظ اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ :

اﻳﺴﺘﺎده ) :(Self Standing / Free Standingﺗﺎﺑﻠﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ دارد ) .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزة دﻳﮕﺮي
ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻜﻴﻪ ﻧﺪارد(.
دﻳﻮاري ) :(Wall Mountedﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ اﮔﺮ روي ﺳﻄﺢ دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ،
روﻛﺎر Surface Mounted ،و اﮔﺮ داﺧﻞ دﻳﻮار ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻛﺎر Flush Mounted ،ﻳﺎ Recessed Mounted
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ :

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ) (LVﺗﺎ  1000وﻟﺖ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ
) (MVاز  1000ﺗﺎ  63000وﻟﺖ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ) (HVاز  63000ﺗﺎ  400000وﻟﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻒ -ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ در ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﻛﻢﺗﺮ از  1000وﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
وﺳﻴﻠﺔ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ) (Switching Deviceﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ،اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ،ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ،
ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪه و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎﻻت داﺧﻠﻲ
) (Interconnectionو اﺗﺼﺎل ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ داﺧﻠﻲ و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ اﻏﻠﺐ در دو ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻳﺴﺘﺎده ) (Fixﺛﺎﺑﺖ و ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻳﺴﺘﺎده ) (Withdrawtableﻛﺸﻮﻳﻲ
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ب -ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ ﺑﻴﻦ  1000ﺗﺎ  63000وﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺸﺎر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻪ ،ﻛﻠﻴﺪ )دژﻧﻜﺘﻮر( و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،رﻟﻪ ،ﺑﺎس ﺑﺎر ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن ،ﻟﻮازم
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺛﺎﺑﺖ
) (Fixو ﻛﺸﻮﻳﻲ ) (Withdrawtableﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ

در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺗﻌﺪاد  5ﺳﻨﺒﻞ )ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻘﺸﻪاي( ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﺮاري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﻼﺳﺎن ﺧﻮد را ،در ﻛﻼس اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات،
ﻣﻜﺎن(

2

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و
ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي
ﺗﻮزﻳﻊ
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ﺗﺠﻬﻴﺰات :وﺳﺎﻳﻞ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣﻜﺎن :ﻛﺎرﮔﺎه
آﻣﻮزﺷﻲ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

_ ﺑﺎسﺑﺎر را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻛﺎرﺑﺮي و ﻣﺰاﻳﺎي آن را ﺑﺮﺷﻤﺮد.
_ اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده
وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
_ ﻛﺎرﺑﺮي و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي را ﺑﺪاﻧﺪ و از
ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.
_ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮهﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎرﺑﺮي و وﻇﺎﻳﻔﺸﺎن
را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
_ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق و ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن را از
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪاﻧﺪ.

3

_ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ،ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎسﺑﺎر را ﺗﻘﺮﻳﺒِﺎ ﺑﻴﺎن
ﻛﻨﺪ.
_ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي و ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ.
_ ﻛﺎرﺑﺮي،ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر را ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ.
_ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ،وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﻘﺮهﻫﺎ را ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن
ﻧﻜﻨﺪ.
_ اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي و ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ.

2

_ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎسﺑﺎر و ﻧﻜﺎت آن را ﺧﻴﻠﻲ
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
_ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪيﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ را ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻴﺎن
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاز ﺣﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
_ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﻧﺘﻈﺎر
ﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﺑﮕﻮﻳﺪ.
_ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮهﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ را ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
_ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ي ﺑﺮق را ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

1

ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز

ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﻓﺎز
ﺷﺮح ﻛﺎر:
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ،اﻫﻤﻴﺖ و اﺟﺰاي آن؛
ﻛﺎرﺑﺮي اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ؛
ﻛﺎرﺑﺮي اﻧﻮاع ﻓﻴﻮزﻫﺎ و رﻟﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ؛
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﺑﺎسﺑﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺮهﻫﺎ؛
ﻛﺎرﺑﺮي اﻧﻮاع ﺗﺮاﻧﺲ در ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺪرت؛
ﻛﺎرﺑﺮي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ؛
ﻛﺎرﺑﺮي اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺮق در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ؛
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد:
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻧﺤﻮة ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺟﺰا و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ:
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎرﺑﺮي اﺟﺰاي ﺷﺒﻜﻪ.
ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺷﺮاﻳﻂ :ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮق و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﺳﻪﻓﺎز ،ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺷﻨﺎورﻫﺎ.
اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﻧﻮاع اﺟﺰاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و اﺑﺰار ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.
ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎر

ردﻳﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ از 3

1

ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺟﺰاي ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺒﻜﻪ

1

2

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ

1

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﺗﻮﺟﻬﺎت
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،و ...

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات

ﻧﻤﺮة ﻫﻨﺮﺟﻮ

2

*

* ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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سیم و سیم کشی
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واحد یادگیری 4
راهاندازی موتورهای الکتریکی سهفاز
آیا تابهحال پی بردهاید
 راهاندازی و کنترل موتورهای القایی در شناورها از چه اهمیتی برخوردار است؟
 چگونه میتوان با تجهیزاتی که تاکنون شناختهاید ،نسبت به راهاندازی و کنترل موتورهای القایی اقدام نمود؟
 راهاندازی صحیح و متناسب با محل استفادة هر الکتروموتور از بروز خسارت بر مولدها و سیستم توزیع برق
شناور جلوگیری میکند.
 جهت چرخش الکتروموتورهای القایی قابل تغییر بوده و از این قابلیت در انواع شناورها بهره میبرند.
 رعایت اصول طراحی مدارهای قدرت و فرمان و پرهیز از طراحیهای پیچیده ،موجب سهولت در امر نگهداری
و تسریع در عیبیابی و رفع اشکال خواهد شد.
 آگاهی از آخرین روشها و نرم افزارهای طراحی باعث خواهد شد در کوتاهترین زمان با عملکرد مدارهای
قدرت و فرمان الکتروموتورهای موجود در انواع شناورها آشنا شد.

استاندارد عملکرد
هدف از اجرای آموزشهای این فصل ،توانمند سازی هنرجویان در تحلیل مدارهای قدرت و فرمان طراحی شده
برای موتورهای سهفاز و کسب مهارت در طراحی برخی از مدارهای قدرت و فرمان ساده میباشد که جهت
راهاندازی و کنترل موتورهای سهفاز بهکار برده میشوند.
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راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز
انجام مأموریت مطمئن و بی وقفة الکتروموتورهای به کار رفته در شناورهای نظامی و تجاری تا حدود زیادی به
خصوصیات ،ویژگیها و طرز عمکرد تجهیزات و مدارهای کنترل این موتورها بستگی دارد .منظور از مدارهای
کنترل ،مدارهای فرمان الکتریکی هستند که از کلیدهای مغناطیسی ( )Contactorیا کنترل کننده های منطقی
قابل برنامه ریزی ( )PLCبهره می برند.
در این پودمان ،ضمن آشنایی با اجزای تشکیل دهندة مدارهای کنترل ،با طراحی و اصول کار چند نمونه مدار
کنترل که به صورت معمول در شناورهای مختلف بکار برده می شوند ،نیز آشنا میشوید.
راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز توسط کلید های الکترو مغناطیسی (کنتاکتورها)
برای طراحی مدارهای کنترل و کار با آنها باید وسایل تشکیل دهندة آن را به طور کامل شناخت و به اصول
ساختمان و موارد استفاده از این وسایل آشنا شد.
اجزای تشکیل دهندة مدارهای کنترل کنتاکتوری:
وسایلی که در مدارهای فرمان به کار می روند و در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند ،عبارت اند از:
کار کالسی

عملکرد اجزای مختلف به کار رفته در مدارهای کنترل کنتاکتوری را در جدول بنویسید.

جدول 7

ردیف

عنوان تجهیزات
انگلیسی
فارسی

1

کنتاکتور
)کلید مغناطیسی)

Contactor

2

شستی استاپ
استارت

Push Button
Switch

3

رلة حرارتی

Bimetallic Relay

عملکرد

تصویر

751

ردیف

عنوان تجهیزات
انگلیسی
فارسی

Magnetic Relay

4

رلة مغناطیسی

5

المپ های سیگنال

Lamps

6

فیوزها

Fuse

7

(کلید
محدودکننده)
لیمیت سویچ

Limit Switch

8

کلیدهای تابع فشار

Pressure Switch

9

کلیدهای شناور

Float Switch
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Pilot or Signal

عملکرد

تصویر
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ردیف

عنوان تجهیزات
انگلیسی
فارسی

11

چشم الکتریکی
(سنسور)

Sensor

11

زمان سنج (تایمر)

Timer

12

ترموستات

Relay

13

کلیدهای تابع دور

Centrifugal Switch

14

حروف و اعداد
پالستیکی

Labels or Tags

15

کمربند کابل

Wire Tie

عملکرد

تصویر

Thermostatic
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مزایای استفاده از کنتاکتورها در مدارهای کنترل نسبت به کلیدهای دستی
از مزیتهای به کارگیری کنتاکتورها در مدارهای فرمان و قدرت نسبت به کلیدهای دستی صنعتی به موارد زیر
میتوان اشاره کرد:
 مصرف کننده از راه دور کنترل می شود.
 مصرف کننده از چند محل کنترل میشود.
 امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.
 سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهالک آن کم است.
 از نظر حفاظتی مطمئنترند و حفاظت مناسبتر و کاملتری دارند.
 عمر مؤثرشان بیشتر است.
 هنگام قطع برق ،مدار مصرف کننده نیز قطع میشود .از این رو به استارت مجدد نیاز پیدا میکند ،در نتیجه
از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیری میگردد.
انتخاب کنتاکتور متناسب:
با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار ،میتوان کنتاکتورهایی با مشخصههای ولتاژ و جریان عبوری مشخص
و متناسب انتخاب نمود .از این رو کنتاکتورها با توجه به نوع تغذیه ( A.C.یا  )D.C.و موارد استفاده طبقهبندی
میشوند .جدول  2یکی از معمولترین طبقهبندی کنتاکتورها میباشد.
برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکتهای
آن تحمل جریان راهاندازی و جریان دائمی را داشته باشد .همچنین در صورت اتصال کوتاه ،جریان لحظهای
زیادی که از مدار عبور میکند و یا جرقه ای که هنگام قطع مدار ایجاد می شود ،صدمهای به کلید نزند .به این
منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار ،کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب
کنیم ،باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.
معموالً مهمترین مشخصههای یک کنتاکتور بر روی بدنة کلید به شکل  1نوشته شده است.

شکل  - 7برچسب مشخصه کنتاکتور
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جدول  -1طبقه بندی کنتاکتورها

استاندارد و طبقه
نوع جریان
بندی

AC1
AC2
AC2′
A.C.

AC3

AC4

AC11

DC1
DC2
DC3
D.C.

DC4
DC5

DC11

تحقیق کنید

موارد استفاده
بار اهمی ،بار غیر اندکتیو یا با اندکتیویتة ضعیف.
گرم کن برقی با ضریب توان حدود
Cos ϕ =095
/
برای راه اندازی موتورهای آسنکرون روتور سیم پیچی ،بدون ترمز جریان مخالف.
جریان راه اندازی بستگی به مقاومت مدار روتور دارد.
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف.
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسهای
هنگام قطع جریان نامی از تیغههای کنتاکتور عبور می کند.
تحمل جریان راه اندازی  5تا  7برابر جریان نامی.
برای راه اندازی موتور آسنکرون روتور قفسهای.
به کار بردن ترمز جریان مخالف تغییر جهت گردش الکتروموتور روتور قفسهای.
تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک.
کنتاکتور کمکی.
کنتاکتور فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت (کوپل مغناطیسی).
استفاده فقط در مدار فرمان.
بار اهمی.
بار غیر اندکتیو یا با ندکتیویتة ضعیف.
گرم کن برقی.
راه اندازی موتور شنت.
قطع کردن موتور هنگام کار.
برای راه اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک.
مدار ترمز.
راه اندازی موتور سری قطع موتور هنگام کار.
راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد ،در فواصل زمانی اندک.
تغییر جهت گردش موتور.
مدار ترمز.
کنتاکتور کمکی.
کنتاکتور فرمان.
کوپل مغناطیسی.

از سری کنتاکتورهای باال یکی را انتخاب و پالک مشخصههای آن را تشریح نمایید.
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عالمت اختصاری

حروف

نوع تجهیزات

مثال

F

وسایل حفاظتی

رله های حفاظتی کلیدهای فیوزدار ،وسایل
 Voltageفیوزها ،وسایل حفاظتی قطع کننده،
کلیدهای قطع و وصل اتوماتیک

G

ژنراتورها و منابع تغذیه

ژنراتورهای چرخان ،مبدلهای فرکانس چرخان،
باتری ها ،اسیالتورها (اسیالتورهای کریستالی)،
منابع تغذیه قدرت

H

وسایل خبردهنده
(نمایشگر)

وسایل نمایشگر صوتی و نوری (بوق ،آژیر ،المپ،
ساعت زنگ دار)

K

کنتاکتورها و رله ها

کنتاکتورها ،رله های فالش ،کنتاکتورهای کمکی،
رلههای زمانی

L

وسایل القایی

M

موتورهای الکتریکی

N

تقویت کننده ها،
تنظیم کننده ها

Over

1

Q1
Circuit

2 Breaker 1P

A1

H1
Horn
A2

5

3

1

6

4

2

K1
Contactor 3P

L1
2

چوک ،سیم پیچ ،فیلتر

1

Inductor

W1

V1

موتور سه فاز ،موتور تک فاز ،موتور خطی

U1

M1
AC Motor 3P

W2

V2

U2

تقویت کنندهها ،تنظیمکنندهها (رگوالتورها)،
وسایل الکترونیکی
1

P

نشاندهندهها ،ثباتها ،شمارندهها ،وسایــل
وسایل اندازه گیری و وسایل
اندازهگیری ،آمپرمتر ،ولت متر ،اسیلوسکوپ،
آزمایش (تست)
ساعتها ،پالس دهندهها

Q

کلیدهای قدرت

کلیـدهای ایزولهکننده ،کلیـدهای جداکننده،
کلیـدهای قطع و وصل حفاظتــی ،کلیــدهای
حفاظت موتور

R

مقاومتها

مقاومتهای ثابت ،مقاومتهای قابل تنظیم،
پتانسیومتــرها ،رئوستات ،مقاومت راهانداز،
مقاومتهای شنت ،مقاومتهای حرارتی
(ترمیستور)

S

کلیدها ،سلکتورها (انتخاب کلید فشاری ،میکــروسوئیچ ،کلید کنتــرل،
کلیدهای پالس دهنده
کننده)

P3

Ampere
Hour meter

5

2

3

1

Q1
Disconnect 3P

4

6

2

R1

3

1

2

Potentiomet er

11

S1
Selector Switch

12
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جدول 1

کلیة کنتاکتهای (تیغهها) مدار قدرت ،با اعداد یک رقمی نشان داده
1
میشوند.
تمامی کنتاکتهای مدار فرمان با عدد دو رقمی نشان داده می شوند که رقم
 2یکان آن نشاندهندة نوع تیغه و رقم دهگان آن بیانگر چندمین تیغه بودن
آن است.

چهارمین کنتاکت باز

اولین کنتاکت بسته

همان طوری که میدانید شستی های به کار رفته در مدارهای فرمان دارای
کنتاکت هایی از نوع باز و یا از نوع بسته هستند .برخی موارد شمارهگذاری
 3شستیهای استاپ و استارت مطابق یک رقمی است .اما در یک سری از
نقشهها و وسایل با این دیدگاه که این کنتاکتها اولین کنتاکت های شستیها
هستند به صورت دو رقمی شماره گذاری می شوند.
در شماره گذاری کنتاکتها وسایلی خاص هم چون رله حرارتی (بی متال)
 4رله زمانی (تایمر) در مدارهای فرمان از شماره های به کار رفته روی تجهیزات
استفاده می شود.

طراحی و تحلیل مدارهای عملی
در این قسمت ،برای آشنایی هنرجویان با طراحی مدار ،چند مدار رایج در راه اندازی و کنترل موتورهای نصب شده بر
روی شناورها را بررسی می کنیم و در مورد روش طراحی مدار قدرت و مدار فرمان آن ها توضیحاتی داده می شود.
ایمنی

مسئله ایمنی و حفاظتی مدار ،در درجة اول اهمیت قرار دارد و هیچ گاه نباید آن را فدای صرفة اقتصادی کرد.

برای طراحی یک مدار ،روشهای متفاوتی وجود دارد که به تجربة شخص طراح و گستردگی و نوع طرح بستگی
دارد .اما در هر حال نتیجة کار باید یکی باشد.
در طراحی مدارها ،باید استانداردها و قوانین مربوط را رعایت کرد و حفاظت های مربوط به نکات ایمنی را حتم ًا
به کار گرفت تا نتیجة کار از نمونه استانداردهای جهانی پایینتر نباشد و در هنگام تعویض یا تعمیر نیز مشکلی
برای تعمیرکار پیش نیاید.
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برای طرح یک مدار فرمان باید مسئلة اقتصادی بودن طرح مورد توجه قرار گیرد ولی به هیچ وجه نباید برای
ارزانتر تمام شدن طرح ،مسائل حفاظتی و ایمنی را درنظر نگرفت؛ زیرا گاهی با اضافه کردن قسمتهایی به
مدار ،میتوان از بروز اشکاالتی ،که باعث صدمه دیدن اشخاص یا از کار افتادن دستگاه میشود ،جلوگیری کرد.
در طراحی باید ساده بودن طرح مورد توجه قرار گیرد .بدین معنی که تاحد امکان باید وسایل و تجهیزات به
کار رفته در طرح ،کمتر باشد و در عین حال نکات فنی و ایمنی رعایت شود.
در طراحی مدارهای گسترده ،که چندین عمل مختلف به طور همزمان یا در زمان های مختلف اجرا میشود،
بهتر است مراحل کار دستگاه به صورت یک جدول یا بلوک دیاگرام نوشته شود تا با نگاه به آن بتوان یک دید
کلی از طرح به دست آورد و با توجه به آن ،مدار را مرحله به مرحله طراحی و تکمیل کرد.
برای مثال ،در طراحی مدار کنترل وینچها باید درنظر داشت که نمیتوان از ترمزی استفاده کرد که برای حالت
سکون و ترمز به جریان الکتریکی نیاز داشته باشد؛ زیرا در اثر قطع ناگهانی ولتاژ شبکه ،حالت ترمزی نیز ازبین
میرود و باعث شل شدن ناگهانی طناب یا زنجیرهای مربوطه میشود یا مثالً در سیستمهای فرمان ،که باید
مطابق یک برنامه ریزی قبلی کاری اجرا شود ،نباید فشار ناآگاهانه به یک شستی باعث اخالل در روند کار شود.

مدار قدرت و فرمان راه اندازی مستقیم یک موتور
معرفی نمونه کاربرد :دمندهها و سیستم تهویة موتورخانه
در اغلب شناورها ،الکترو موتورهای سه فاز با توان کاری پایین به کار برده شده است .از جمله این موتورها
میتوان به دمندهها و خنک کنندههای مختلف اشاره کرد .از آنجا که جریان راه اندازی این موتورها پایین است
از این رو نیاز به راه اندازی پیچیده نداشته و میتوان آنها را با یک کلید سه فاز یا یک مدار ساده کنتاکتوری،
به خط اصلی برق وصل نمود.

شکل  -1دمندة سیستم تهویه
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مدار قدرت:
اجزای مدار قدرت:
جدول 5

ردیف

عنوان تجهیزات

شماره

مشخصه

1

الکترو موتور سه فاز

طبقه بندی AC2

M1

2

فیوز

متناسب با الکترو موتور

F1

3

کنتاکتور سه فاز

متناسب با الکترو موتور

K1

4

رلة حرارتی (بی متال)

متناسب با الکترو موتور

F2

توضیحات
برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار
قدرت
برای جلوگیری از اضافه بار در مدار
قدرت

اتصال مدار قدرت:
الکترو موتور  M1به ترتیب توسط بیمتال  F2جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K1و فیوز  F1به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.
مدار فرمان:
اجزای مدار فرمان:
جدول 6

ردیف

عنوان تجهیزات

1

کنتاکتور

مشخصه

شماره

توضیحات

K1

سیم پیچ (بوبین) کنتاکتور در مدار فرمان
به کار برده میشود.

2

شستی فشاری

)NO (Normaly Open

I

برای استارت مدار فرمان

3

شستی فشاری

)NC (Normaly Close

O

جهت قطع مدار فرمان

4

متناسب با جریان سیم پیچ
رلة حرارتی (بی متال)
کنتاکتور

F2

برای جلوگیری از اضافه بار مدار فرمان

5

متناسب با جریان سیم پیچ
کنتاکتور

F1

برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار فرمان

فیوز
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فعالیت
کارگاهی

یك الکترو موتور سه فاز انتخاب کنید.
سایر اجزای مدار فرمان و قدرت راه اندازی مستقیم موتور سه فاز القایی را متناسب با مشخصه های الکترو موتور،
انتخاب کنید.
مدار فرمان و قدرت را بسته و زیر نظر استاد خود آزمایش نمایید.

شکل  -1مدار قدرت وفرمان راه اندازی مستقیم

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت:

 -1با فشرده شدن شستی استارت  Iجریان الکتریسیته از مسیر فیوز  ،F1بی متال  ،F2تیغة بسته شستی Stop

و کلید  Startبه سیم پیچ کنتاکتور  K1 Coilرسیده و در نتیجه موجب عملکردن کنتاکتور  K1در مدار قدرت
خواهد شد .به عمل کردن کنتاکتور ،اصطالح ًا  Energizeگفته میشود.
 -2همزمان با بسته شدن تیغه های کنتاکتور ،جریان سه فاز به صورت مستقیم از مسیر فیوز  F2/Overloadبه
موتور خواهد رسید.
 -3به محض برداشتن دست از شستی  Iجریان سیم پیچ کنتاکتور  K1 Coilقطع شده و تیغه های کنتاکتور
 K1به حالت باز ،درخواهد آمد .در این صورت جریان سه فاز به موتور نرسیده و موتور نیز متوقف خواهد شد.
 -4برای رفع این اشکال ،از کنتاکت کمکی تعبیه شده بر روی کنتاکتور  K1استفاده می شود .یک تیغة باز از
کنتاکتهای کمکی  K1به صورت موازی با شستی  Starقرار داده میشود .به کنتاکت کمکی کنتاکتور که به
اینصورت در مدار فرمان به کار برده میشود ،کنتاکت خود نگه دار گفته میشود.
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راه اندازی همزمان دو موتور
معرفی نمونة کاربرد :سیستم سکان شناور

سکان شناور با بهرهگیری از دانش هیدرولیک ،برق و الکتریک و کنترل در کنار هم ،از سیستمهای حیاتی یک
شناور به شمار میرود .الکتروموتورهای پر قدرت با به حرکت در آوردن پمپهای هیدرولیک ،فشار الزم برای
حرکت سکان را تأمین میکنند .سیستم سکان در هنگام دریانوردی بایستی بدون وقفه آماده به کار و تحت
کنترل باشد.
در مواردی دو الکتروموتور سه فاز در یک سیستم بهکار گرفته شده است که یکی از آنها الکتروموتور اصلی
سیستم است .الکتروموتور دوم جهت انجام روانکاری یا خنک کاری وظیفة به حرکت در آوردن پمپ روغن را به
عهده دارد .در این سیستم ،الکتروموتور اصلی نباید بدون انجام روانکاری یا خنک کاری راهاندازی شود ولی
الکتروموتور دوم میتواند به تنهایی کار کرده پمپ روغن روانکاری را به حرکت درآورد.
مدار فرمان و قدرت شکل  6برای چنین سیستمی طراحی شده است .الکتروموتور  M1جهت به حرکت در
آوردن پمپ روغن روانکاری بوده و الکتروموتور  M2موتور اصلی سیستم و بهمنظور تولید فشار هیدرولیک
میباشد.

شکل 5

شکل 1
سیستم سکان شناور

مدار قدرت:
اجزای مدار قدرت:
جدول 1

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

عنوان تجهیزات
الکتروموتور سه فاز
فیوز
کنتاکتور سه فاز
رلة حرارتی (بی متال)
الکتروموتور سه فاز
فیوز
کنتاکتور سه فاز
رله حرارتی (بی متال)

مشخصه
طبقه بندی AC2
متناسب با الکتروموتور
متناسب با الکتروموتور
متناسب با الکتروموتور
طبقه بندی AC2
متناسب با الکتروموتور
متناسب با الکتروموتور
متناسب با الکتروموتور

شماره
M1
F1
K1
F2
M2

توضیحات
برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار قدرت
برای جلوگیری از اضافه بار در مدار قدرت

F3
K2
F4
717

اتصال مدار قدرت:
الکترو موتور  M1به ترتیب توسط بیمتال  F2جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K1و فیوز  F1به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.
الکترو موتور  M2به ترتیب توسط بیمتال  F4جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K2و فیوز  F3به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.
مدار فرمان:
اجزای مدار فرمان:
جدول 1

عنوان تجهیزات
ردیف
 1کنتاکتور
 2کنتاکتور
 3شستی فشاری
 4شستی فشاری
 5شستی فشاری
6

فیوز

7

رلة حرارتی (بی متال)

مشخصه

شماره
K1

توضیحات

K2
)NC (Normaly Close

O

)NO (Normaly Open

I

)NO (Normaly Open

II

جهت قطع مدار فرمان
برای استارت موتور M1
برای استارت موتور M2

متناسب با جریان سیم پیچ
کنتاکتور
متناسب با جریان سیم پیچ
کنتاکتور

F1

برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار فرمان

F2

برای جلوگیری از اضافه بار مدار فرمان

شکل  -6مدار قدرت و فرمان راه اندازی یکی پس از دیگری دو موتور
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شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت:
 -1مدار فرمان به گونهای طراحی شده است که موتور اصلی  M2قبل از به حرکت در آمدن موتور  M1حرکت
نکند.
 -2با فشرده شدن شستی  Star Iجریان به سیم پیچ  K1رسیده و تیغه های کنتاکتور  K1در مدار قدرت ،بسته
میشود .در نتیجه موتور  M1که برای پمپ روغن در نظر گرفته شده است به گردش در میآید.
 -3همزمان تیغة کنتاکت کمکی  K1نیز که در مسیر سیم پیچ کنتاکتور  K2 Coilقرار گرفته بسته میشود.
 -4در این حالت اگر شستی  Star IIکه متعلق به موتور اصلی است ،فشرده شود ،جریان به سیم پیچ K2 Coil
رسیده و در نتیجه تیغههای کنتاکتور  K2بسته شده و موتور اصلی  M2به گردش در خواهد آمد.

راه اندازی موتور با رلة تأخیری
یکی از پر کاربردترین قطعات الکتریکی در مدارهای فرمان ،تایمرها میباشند .کنتاکت های تعبیه شده در تایمر،
این امکان را برای طراح مدار فرمان فراهم میآورند تا بر راه اندازی تجهیزات الکتریکی به ویژه الکترو موتور های
سه فاز کنترل بیشتر داشته باشد.
در یک سیستم بایستی دو الکترو موتور سه فاز با فاصلة زمانی یا تأخیر از همدیگر ،شروع به کار کنند.
دستور راه اندازی الکترو موتور اول توسط یک کلید محدود کننده داده خواهد شد و موتور پس از مدت زمان
 15ثانیه شروع به کار خواهد نمود.
الکترو موتور دوم  31ثانیه پس از گردش الکترو موتور اول شروع به کار خواهد نمود.
مدار قدرت:
اجزای مدار قدرت:
جدول 1

عنوان تجهیزات
ردیف
الکترو موتور سه فاز
1
فیوز
2
کنتاکتور سه فاز
3
رله حرارتی (بی متال)
4
الکترو موتور سه فاز
5
فیوز
6
کنتاکتور سه فاز
7
رله حرارتی (بی متال)
8

مشخصه
طبقه بندی AC2
متناسب با الکترو موتور
متناسب با الکترو موتور
متناسب با الکترو موتور
طبقه بندی AC2
متناسب با الکترو موتور
متناسب با الکترو موتور
متناسب با الکترو موتور

شماره

توضیحات

F1

برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار قدرت

M1
K1
F2

برای جلوگیری از اضافه بار در مدار قدرت

M2
F3
K2
F4

اتصال مدار قدرت:
الکترو موتور  M1به ترتیب توسط بیمتال  F2جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K1و فیوز  F1به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.
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الکترو موتور  M2به ترتیب توسط بیمتال  F4جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K2و فیوز  F3به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.

شکل  -1مدار قدرت و فرمان دو موتور یکی پس از دیگری با رلة تأخیری

شرح عملکرد مدار فرمان و قدرت:
 -1به محض وصل شدن  S2جریان از مسیر کنتاکت  K1به سیم پیچ تایمر  K1Tرسیده و پس از  15ثانیه (که
بر روی تایمر تنظیم شده است) کنتاکت  K1Tبسته خواهد شد.
 -2با بسته شدن کنتاکت  K1Tجریان به سیم پیچ  K1خواهد رسید .با عمل کردن  K1تیغة باز  K1بسته شده
و بهعنوان خود نگه دار سیم پیچ  K1عمل خواهد کرد .در این حالت با عمل کردن کنتاکت سه فاز  K1در مدار
قدرت ،موتور  M1شروع به کار خواهد نمود.
 -3تیغه بسته  K1که در مسیر تایمر  K1Tقرار دارد ،باز شده و تایمر را قطع خواهد کرد.
 -4همانگونه که در مدار فرمان دیده میشود ،یک تیغه باز دیگر کنتاکت  K1نیز در مسیر جریان تایمر K2T
قرار گرفته است .با عمل کردن  K1تایمر  K2Tنیز شروع به کار خواهد کرد .زمان ست شده بر روی این تایمر
 31ثانیه است .از این رو پس از گذشت  31ثانیه ،کنتاکت باز  K2Tبسته شده و جریان به سیم پیچ  K2خواهد
رسید.
 -5با عمل کردن  K2تیغه بسته  K2باز شده و تایمر  K2Tقطع خواهد شد.
 -6همزمان تیغه باز  K2بسته شده و به عنوان خود نگه دار  K2عمل خواهد کرد و با عمل کردن کنتاکت سه
فاز  K2در مدار قدرت ،موتور  M2شروع به کار خواهد نمود.
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مدار فرمان و قدرت تغییر جهت چرخش موتور (چپ گرد – راست گرد با حفاظت کامل)
معرفی نمونة کاربرد :سیستم Mooring

شناورهای سبک و سنگین نظامی و تجاری از سیستمی
به نام  Mooringجهت پهلوگیری و مهار کردن شناور
در اسکله ها استفاده میکنند Mooring .در شناورهای
بزرگ از الکترو موتورهای سه فاز پر قدرت جهت آزاد
کردن و جمع کردن طنابهای مهار استفاده میکنند.
با توجه به عملکرد سیستم  ،Mooringمدار فرمان و
قدرت باید به گونهای طراحی گردد تا الکتروموتور به
کار رفته به سهولت قابلیت تغییر جهت چرخش را
داشته باشد(شکل .)8
شکل  -1سیستم  Mooringشناور

مدار قدرت:
اجزای مدار قدرت:
جدول 71

ردیف

عنوان تجهیزات

مشخصه

شماره

1

الکتروموتور سه فاز

طبقه بندی AC2

M1

2

فیوز

متناسب با الکتروموتور

F1

3

کنتاکتور سه فاز

متناسب با الکتروموتور

K1

4

رلة حرارتی (بی متال)

متناسب با الکتروموتور

F2

توضیحات
برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار قدرت
برای جلوگیری از اضافه بار در مدار قدرت

اتصال مدار قدرت:
الکترو موتور  M1به ترتیب توسط بیمتال  F2جهت حفاظت در برابر اضافه بار ،کنتاکتور  K1و فیوز  F1به
منظور حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،به خطوط سه فاز مشخص شده در تابلو برق متصل میشود.
جدول 77

ردیف

عنوان تجهیزات

1

کنتاکتور

مشخصه

شماره

توضیحات

K1

سیم پیچ (بوبین) کنتاکتور در مدار فرمان
بکار برده میشود.

2

شستی فشاری

)NO (Normaly Open

I

برای استارت مدار فرمان

3

شستی فشاری

)NC (Normaly Close

O

جهت قطع مدار فرمان

4

رلة حرارتی (بی متال)

متناسب با جریان سیم پیچ کنتاکتور

F2

برای جلوگیری از اضافه بار مدار فرمان

5

فیوز

متناسب با جریان سیم پیچ کنتاکتور

F1

برای جلوگیری از اتصال کوتاه در مدار فرمان
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کار کالسی

درخصوص عملکرد مدار فرمان و قدرت چپ گرد  /راست گرد شکل  9بحث کنید.

شکل  -1مدار فرمان و قدرت چپ گرد – راست گرد

مدار فرمان و قدرت ستاره – مثلث
معرفی نمونة کاربرد :سیستم Ballast

برای ایجاد تعادل و پایداری بهتر شناورها از سیستم  Ballastاستفاده میشود .سیستم باالست شامل تعدادی
تانک در قسمت های مختلف شناور است که به هم متصل میباشند .جریان آب شور دریا توسط پمپ باالست
در تانکها جاری شده و متناسب با وضعیت تعادل کشتی در تانک ها جابه جا می شود .گردش پمپ باالست
توسط الکترو موتورهای سه فاز انجام میگیرد.

شکل 77

شکل 71
سیستم  Ballastشناور
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همانگونه که در پودمان های قبل درخصوص آشنایی با موتورهای سه فاز اشاره شد ،سر بندی موتورهای سه
فاز میتواند به دو صورت ستاره ( Yیا  )λو یا مثلث (∆) انجام شود .همچنین با مزایا و معایب هرکدام از سر
بندیهای آشنا شدیم.
میزان جریان راه اندازی موتورهای سه فاز آسنکرون باال میباشد .برای حل این مشکل ،ابتدا موتور را با سربندی
ستاره راه اندازی نموده و پس از حدود  5الی  7ثانیه ،سربندی را به حالت مثلث تغییر داده و از حداکثر توان و
گشتاور موتور بهره میبرند .این تغییر سربندی میتواند به صورت دستی یا اتوماتیک صورت گیرد (شکل .)12
مدار فرمان و قدرت ،راه اندازی ستاره مثلث موتور سه فاز القایی را به صورت اتوماتیک نشان میدهد.

شکل  -71مدار فرمان و قدرت ستاره  -مثلث

نمایش فیلم
راه اندازی ستاره/مثلث موتورهای القایی سه فاز.
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مدار قدرت:
اجزای مدار قدرت:
یک نمونه الکترو موتور از جدول موتورها انتخاب نمایید .متناسب با مشخصه های موتور ،سایر اجزای مدارهای
قدرت را انتخاب و در جدول وارد کنید.
جدول 71

ردیف
1
2
3
4
5
6
کار کالسی

عنوان تجهیزات

مشخصه

توضیحات

شماره

مدار فرمان ستاره _ مثلث شکل را تشریح کرده و در خصوص اجزای مدار و عملکرد آنها بحث کنید.
آیا روش های دیگری برای راه اندازی موتورهای القایی میشناسید؟
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ستاره

مثلث

Star Y

∆ Delta

شکل  -71سربندی ستاره

شکل -71سربندی مثلث

راهاندازی موتورهای الکتریکی سهفاز
تحقیق کنید

راه اندازی نرم  Soft Startingموتورهای سه فاز القایی چیست؟ نتیجه را در جدول زیر وارد نمایید.

جدول 71

تعریف راه اندازی نرم:

موارد کاربرد:

مزایا:

معایب:

عیب یابی مدارات کنترلی طراحی شده به وسیله کنتاکتور
مدارهای کنترلی که بوسیله کنتاکتور طراحی و اجرا میشوند غالب ًا با دو نوع اشکال عمده روبرو میشوند:

اشکاالت طراحی:
در طراحی مدارهای کنترلی با کنتاکتور ،به ویژه در مدارهای گسترده اشکاالتی رخ میدهد که ناشی از نقص
در طراحی بوده و از نظر شخص طراح پوشیده مانده است .با کنترلهای مکرر مدار طراحی شده و پیاده سازی
آن بهصورت آزمایشی و بررسی همه جانبة آن ،چنین اشکاالتی را باید یافت و با راهکار مناسب برطرف نمود.
به عنوان مثال بارزترین و پیچیدهترین اشکاالت طراحی در مدارهای تناوبی یا نوبهای (یکی پس از دیگری)
مشاهده میشود .نشانة بروز اشکال این است که مدار در چند مرحلة نخست ،عملکرد صحیح دارد ولی در ادامه،
از روند منطقی مد نظر طراح خارج و عملکرد نادرست پیدا می کند .اغلب این اشکاالت با راه اندازی مجدد (قطع
و وصل جریان برق مدار فرمان) اصالح شده ولی مجدد ًا با عملکرد ناصحیح مدار روبرو میشویم.
از آنجا که مدارهای کنترل بکار رفته در شناورها ،با توجه به حساسیت زیاد ،بارها مورد آزمایش قرار گرفته و
سپس بر روی قسمتهای مورد نیاز مانند راه اندازی موتورها پیاده سازی میشوند ،از این رو بروز اشکاالت
طراحی در عملکرد این مدارها منتفی میگردد.
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اشکاالت ناشی از عملکرد نادرست قطعات:

گاهی نیز در مدارهای فرمان و قدرت اشکاالتی بروز میکند که ناشی از عملکرد نادرست قطعات بکار رفته در
مدارها میباشد .سپری شدن عمر مفید قطعات ،کیفیت پایین قطعات و شرایط محیطی نامناسب باعث بروز این
اشکاالت خواهند شد.
علی رغم اینکه سعی میشود در شناورها اعم از نظامی و تجاری ،از مرغوب ترین قطعات جهت طراحی مدارهای
فرمان و قدرت بهره گرفته شود ،لیکن شرایط محیطی نامناسب دریا و تحمل فشارهای مختلف موجب بروز
اشکاالتی از این دست خواهد شد.
در سایة اجرای برنامة منظم و مدوّن نگهداری و تعمیرات در شناورها ،میزان بروز این نوع از اشکاالت به حداقل
خواهد رسید.
خود باوری

هواناو بازسازی شدة نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با اتکا به دانش و فناوری ملی
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ارزشیابی مرحلهای
ردیف

مراحل کاری

شرایط کار(ابزار ،مواد،
تجهیزات ،مکان)

2

طراحی و پیادهسازی
مدار فرمان و قدرت
با کلیدهای
الکترومغناطیسی
(کنتاکتور)

ابزار :ابزارهای پیادهسازی و
نرمافزارهای طراحی و
شبیهسازی مدارهای فرمان و
قدرت
تجهیزات:
رایانه مناسب
سیم و کابل مناسب
کلید های فرمان
کنتاکتورهای مناسب
فیوز و سایر المانهای حفاظتی
تابلو مناسب

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها ،داوری،
نمره دهی)

نمره

تشریح کامل مدار فرمان و قدرت طراحی
شده و پیادهسازی مدار توسط نرمافزار
طراحی با رعایت اصول طراحی.
انتخاب مناسب ابزارها.
انتخاب مناسب تجهیزات ،کنتاکتورها،
کلیدها متناسب با مسئله.
پیادهسازی کامل مدار فرمان بر روی
باالتر از حد
3
تابلوی مناسب
انتظار
اجرای کامل مدار قدرت.
اخذ خروجی مثبت از عملکرد صحیح مدار
پیاده سازی شده.
توانایی تشخیص عیوب احتمالی و ارائة
راهکار مناسب.
رعایت موارد ایمنی در طول تمامی مراحل
کار.
تشریح مدار فرمان و قدرت طراحی شده و
پیادهسازی مدار توسط نرمافزار طراحی با
رعایت اصول طراحی.
انتخاب مناسب ابزارها.
2
در حد انتظار
انتخاب مناسب تجهیزات ،کنتاکتورها،
کلیدها متناسب با مسئله.
پیادهسازی کامل مدار فرمان بر روی
تابلوی مناسب.
پایین تر از
حد انتظار

انتخاب ابزار مناسب.
انتخاب تجهیزات مدار قدرت.

1
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راهاندازی و کنترل موتورهای سهفاز توسط کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی
کنترل کنندههای منطقی PLC

 PLCمخفف  Programmable Logic Controllerبه معنی کنترل منطقی قابل برنامهریزی می باشد .برنامة
نوشته شده توسط رایانه به  PLCمنتقل و پس از پردازش ،به کنتاکتور ها یا رلهها توسط مدار واسط یا اینتر
فیس انتقال مییابد و طبق برنامة ذکر شده دستگاهها را راهاندازی و کنترل مینماید.

شکل 76

شکل 75
کنترل کنندههای منطقی PLC

امروزه استفاده از  PLCدر صنایع و کارخانهها رو به افزایش است و برقکاران صنعتی باید طرز استفاده از آن را
بدانند.
فرایند کار : PLC
دریافت ورودی:

ورودی  PLCمی تواند از حسگرها ،کلید های قطع و وصل عوامل مکانیکی باشند.

پردازش اطالعات ورودی:

پردازش اطالعات ورودی بر مبنای برنامهای که در رایانه نوشته و بر روی  PLCبارگذاری میشود ،انجام میگیرد.

خروجی:
خروجی  PLCمیتواند به تجهیزاتی مانند انواع موتورها ،رله یا کنتاکتورها،المپها و نمایشگر داده شود.
با اعمال ورودی به یک سیستم  PLCکه می تواند به صورت کلیدی و یا سنسور باشد ،عمل پردازش بر روی آن
صورت گرفته و نتیجة عمل در یک عمل کننده یا یک شبیه ساز آشکار می شود .به مجموعة این اعمال یک
فرایند یا پروسة کاری گفته می شود.
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زبان برنامه نویسی PLC

نردبانی یا ( :)LADDERاگر شکل بلوک دیاگرامی مدار برقی را نود درجه به سمت راست و باال بچرخانیم و
آن را جایگزین عالِئم نردبانی کنیم در واقع همان مدار را به زبان نردبانی نوشتهایم .این زبان مورد عالقه برق
کاران و سادهترین روش برنامه نویسی است.

شکل  -71برنامه نویسی  Laderیا نردبانی

 CSFیا  :(Function Block Diagram) FBDبرنامهنویسی به روش کنترل سیستم که در واقع پیاده سازی
مدار برقی به صورت گیتهای منطقی میباشد .این زبان مورد عالقه و کاربرد الکترونیککاران است.

شکل  -71برنامه نویسی FBD

در واقع ورودیها را با کلیدها تعریف میکنند .مانند صفحه کلید رایانه یا کلید روشن و خاموش کردن المپ و
استپ و استارتها در برق صنعتی که با فشردن یک کلید در واقع آن را یک یا سِت کردهایم .و خروجی هم
میتواند المپ یا موتور یا نمایشگر باشد .در  PLCکه بیشتر در صنعت کاربرد دارد ،بیشتر با کلیدهای فشاری
موسوم به استاپ و استارت سروکار داریم.
کلید استاپ که از نام آن بر میآید به معنی نگه دارنده یا قطع کننده و کلید استارت هم به معنی شروع کننده
و آغازگر میباشد .همین کلیدها در  PLCهم کاربرد دارند .در واقع ورودیهای سیستم  PLCمیباشند که با
اعمال به ورودی  PLCبرنامة نوشته شده با پردازش داده ورودی خروجی را به ما تحویل میدهد .خروجی هم
میتواند هر نوع مصرف کنندهای باشد و در صنعت به علت ولتاژ باال و استفاده از کنتاکتورها در  PLCهم از
کنتاکتورها برای خروجی استفاده میشود.
در برق صنعتی کلیدها را با  Sو در  PLCورودی ها را با  Iنشان میدهند و خروجی صنعتی که با  Kنشان داده
میشود برابر با  Qدر  PLCمیباشد.
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رلههای قابل برنامه ریزی ()Mini PLC
رلة منطقی قابل برنامه ریزی به طور خالصه رله قابل برنامه ریزی نیز نامیده میشود و به نامهای کلید قابل
برنامهریزی ،کنترل کنندة کوچک برنامه پذیر ) ،(Mini PLCرلة منطقی ) ،(Logic Relayرلة هوشمند (Smart
( Relayیا  ،Intelligent Relayسوپر رله ) (Super Selayو مانند آن نیز خوانده میشود .برخی از این نامها
اسامی تجاری این محصول اند که شرکت سازنده ،محصول خود را با این نام معرفی میکند.

شکل 11

شکل 71
رلههای قابل برنامه ریزی

رلة قابل برنامه ریزی کوچکترین محصول کارخانههای سازندة  PLCاست .شرکتهای سازنده این وسیله تقریب ًا
سه دهه است که آن را به بازار عرضه کردهاند .در ابتدا به دلیل گرانقیمت بودن این رلهها ،زمینة استفاده و
کاربرد آنها کم بود .اما امروزه ،با وجود پایین آمدن قیمت آنها ،زمینه کاربردی رلة قابل برنامهریزی افزایش یافته
است و با تنوع بیشتری تولید میشود .یکی از دالیل اصلی ساخت این رلهها داشتن امکان برنامهریزی با دست
توسط کلیدهای روی این رله است ،که آن را به قطعهای منحصر به فرد تبدیل کرده است.

شکل  -17راه اندازی موتور با Mini PLC
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هر چند استفاده از رلة قابل برنامه ریزی در سیستمهای کنترل واقعی و بزرگ با توجه به تعداد ورودی و
خروجیهای کم ،جایی ندارد اما در تِأسیسات الکتریکی کوچک ،مثل کنترل موتورخانة ساختمانها ،دستگاههای
دارای دو یا چند موتور ،کارگاههای کوچک صنعتی و روشنایی اتوماتیک ساختمانها و امثال آن به کار میرود.
در مدارهای فرمان (کنترل) که تعداد موتورها بیش از چند عدد نیست ،استفاده از رلة قابل برنامهریزی به جای
 ،PLCمناسب و صحیح است.

مزایای استفاده از رلة قابل برنامه ریزی
استفاده از رلة قابل برنامهریزی نسبت به مدارهای فرمان و قدرت صنعتی دارای مزایایی به شرح زیر است:

 -1کاهش حجم سیم کشیها و اتصاالت مدار؛
 -2امکان برنامه نویسی دستی بدون وجود رایانه؛
 -3امکان طراحی ،چاپ و ذخیره سازی برنامة مدار مورد نظر و ارسال آن به رلة قابل برنامه ریزی و حتی
فراخوانی برنامه از رله ،توسط رایانه؛
 -4امکان اجرای آزمایشی مدار ،قبل از اجرای عملی آن توسط برنامه شبیه ساز رله در رایانه؛
 -5نیاز نداشتن به تیغة کمکی یا کنتاکتورهای کمکی؛
 -6وجود تایمرهای متنوع و زیاد در آن؛
 -7وجود توابعی خاص در رله که ایجاد آنها توسط کنتاکتورهای کمکی ناممکن است؛
 -8امکان رمزگذاری عبور برای برنامه و جلوگیری از سوء استفادة دیگران؛
 -9انعطافپذیری در مقابل تغییرات احتمالی مورد نیاز برنامه؛
 -11اماکن نظارت بر روی عملکرد مدار از طریق پیامهای نمایشگر LCD؛
 -11آسان بودن اعمال تغییرات و اصالح خطاها.

شکل 11

شکل 11
اجزای رلههای قابل برنامهریزی
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ایمنی

در هنگام کار با تابلو های برق ،حتماَ از عالئم هشدار دهنده و قفل های ایمنی مناسب استفاده کنید.

راهاندازی و بهکارگیری رلههای قابل برنامهریزی:
الف) سیم کشی:

قبل از شروع به کار ،به مشخصات فنی رله دقت کنید .یکی از مهم ترین نکات ،ولتاژ راهاندازی رله میباشد.
 -1درصورتی که ولتاژ راه اندازی (تغذیه) رله  ACباشد ،از حروف  Lو  Nدر قسمت ترمینالهای تغذیه استفاده
شده است .در اینصورت ترمینال  Lرا به یکی از خطوط فاز و ترمینال  Nرا به زمین سیستم برق که در تابلو
مشخص شده متصل کنید(شکل .)24
 -2اگر تغذیه رله  12یا  24ولت  DCباشد ،از حروف  L+و  Mدر قسمت ترمینالهای تغذیه استفاده شده است.
در این صورت بایستی از یکسو کننده مناسب که معمو ًال به همراه رله ارائه میشود ،استفاده نمود.

شکل 15

شکل 11
سیم بندی رلههای قابل برنامهریزی
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 -3کنتاکتهای خروجی که با  Qمشخص شدهاند ،مطابق برنامه نوشته شده ،به حالت باز یا بسته خواهند بود.
از آنجا که نیاز است در صورت عمل کردن کنتاکتهای خروجی ،ولتاژی در خروجی دیده شود و از آن ولتاژ
جهت کنترل تجهیزات متصل شده به خروجی مانند
بوبین کنتاکتورها استفاده نمود ،از این رو بایستی یک
سر ترمینالهای خروجی ،به صورت شکل  26به تغذیه
وصل شوند (سیم آبی).

شکل  -16سیم بندی خروجی رلة قابل برنامه ریزی

 -4به هر ورودی رله قابل برنامه ریزی فقط یک سیگنال متصل
میشود .این بدان معنی است که به هر یک از ورودیها ،فقط
میتوان یک کلید یا یک حسگر مستقل برای اعمال ولتاژ وصل
کرد و نمیتوان مانند مدارهای فرمان کنتاکتوری کلید ها را
بهصورت سری به یک ورودی وصل نمود.

شکل  -11سیم بندی نادرست ورودی رلة قابل برنامه ریزی
نمایش فیلم

کار کالسی

سیمکشی و راهاندازی اولیه یك نمونه رله قابل برنامهریزی.

در خصوص تفاوت بین مدار فرمان کنتاکتوری و سیمکشی رلههای قابل برنامهریزی بحث کنید.
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ب) برنامه نویسی:
 -1اعمال هر نوع سیگنال (تغییرات) به ورودی رلههای قابل برنامه ریزی ،با توجه به برنامه نوشته شده ،موجب ایجاد
تغییر در خروجی رله خواهد شد .منظور از اعمال تغییر ،وصل نمودن یک ولتاژ به ورودی یا قطع یک ولتاژ از ورودی می
باشد.
 -2در رلههای قابل برنامهریزی ،ورودی و خروجیها بایستی به درستی آدرس دهی شوند .بعنوان مثال:
اگر قرار است دستور شروع از ورودی  I2به رله قابل برنامه ریزی داده شود ،بایستی کلید شستی مربوطه به ورودی I2
وصل شود.
اگر در نظر است دستور محدود کنندهای به ورودی  I3رله قابل برنامه ریزی داده شود ،بایستی کلید محدود کننده
 Limit Switchمربوطه به ورودی  I3وصل گردد.
اگر برنامه بهگونهای نوشته شده است که خروجی  Q1موجب راه اندازی یک رله میشود ،بایستی بوبین رله به خروجی
 Q1وصل گردد.
 -3برنامه نویسی رله های قابل برنامه ریزی ،با استفاده از نرم افزارهای ویژه هر نوع رله ،که معموالً به همراه رله توسط
کارخانه سازنده ارائه میشود ،صورت میگیرد.
 -4برنامه نوشته شده به زبانهای  Ladderو  FBDبایستی توسط کابل مخصوص اتصال رایانه به رله که توسط کارخانه
ارائه میشود ،بر روی رله پیاده سازی شود .برای این منظور بایستی:
الف -اتصاالت تغذیه رله را به درستی انجام داد.
ب -کابل ارتباطی را به رایانه و درگاه بارگذاری رله متصل نمود.

پ -پس از روشن کردن رله ،با توجه به منو و با استفاده از کلید های پیمایش جهت دار ،رله را در وضعیت
 Startیا  Runقرار داد
فعالیت
کارگاهی

یك نمونه رله قابل برنامه ریزی موجود در کارگاه را تحویل بگیرید.
قسمتهای مختلف آن را شناسایی کنید.
با توجه به مشخصات رله ،سیم کشی آن را مطابق شکل  52یا  52انجام دهید.
رله را روشن کنید و با انجام تغییرات در وضعیت شستیهای ورودی ،تغییرات را در صفحه نمایشگر روی رله ببینید.

برای درک بهتر عملکرد رلههای قابل برنامهریزی ،مدارات طراحی شده در بخش قبل را توسط زبان برنامهنویسی
 Ladderطراحی و بر روی رلههای قابل برنامه ریزی پیاده سازی و اجرا مینماییم.

راه اندازی مستقیم موتور سه فاز توسط رلههای قابل برنامه ریزی
هدف :راهاندازی و کنترل مستقیم یک موتور سهفاز با دو شستی ) NO (Normaly Openو )NC (Normaly Close

شرطهای راه اندازی:

 -1با زدن شستی  Startموتور بصورت دائم کار کند.
 -2با زدن کلید  Stopدر هر شرایطی ،موتور متوقف شود.
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اجرا :در شکل  28نحوه سیم بندی رله بههمراه برنامه نوشته شده به زبان  Ladderو  FBDنشان داده شده
است .برای درک بهتر برنامه ،مراحل اجرای مرحله به مرحله برنامه  Ladderدر شکل نشان داده شده است.

شکل  -11راه اندازی مستقیم موتور سه فاز توسط رلة قابل برنامه ریزی
کار کالسی

درخصوص راه اندازی و کنترول موتور با دو شستی  NOبحث کنید.
Q1

وظیفه

I2

که بهصورت موازی با

قرار گرفته است چیست؟

در نوشتن برنامه ،از توابع متعددی که در نرم افزارهای برنامه نویسی  Ladderو  FBDپیش بینی شده است
میتوان استفاده کرد .استفاده از توابع ،موجب ساده شدن و کم شدن حجم برنامه میشود .یکی از این توابع
تابع  Set / Resetمیباشد که بهصورت شکل  29در برنامه نشان داده میشوند.

شکل 11
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حال میتوان برنامه راه اندازی موتور با دو شستی  NOرا بصورت شکل  31طراحی کرد:

شکل  -11راه اندازی موتور با دو شستی
فعالیت
کارگاهی

کار در منزل

برابر شکل  52و شکل  03رله را برای راه اندازی موتور سه فاز بهطور مستقیم برنامه-ریزی کنید.
با قرار دادن شستی های مختلف در ورودی برنامه نتایج را مقایسه نمایید.

نرمافزاری برای برنامه نویسی رلههای قابل برنامهریزی در رایانه شخصی نصب نموده و سعی کنید مثالهای گفته
شده را در آن پیاده سازی کنید.

راه اندازی دو موتور سه فاز یکی پس از دیگری توسط رلههای قابل برنامه ریزی:
هدف :راه اندازی دو موتور سه فاز ،یکی پس از دیگری یا راه اندازی با رعایت اولویت.
شرطهای راه اندازی:

 -1با زدن شستی  Start Iموتور  M1بصورت دائم کار کند.
 -2تا زمانی که موتور  M1راه اندازی نشود ،امکان راه اندازی موتور  M2وجود نداشته باشد.
 -3با زدن شستی  Start IIبا رعایت شرط شماره  2موتور  M2بهصورت دائم کار کند.
 -4در هر لحظه که موتور  M1متوقف شود ،موتور  M2نیز متوقف شود.
 -5با زدن شستی  Stopهر دو موتور متوقف شوند.
اجرا :شکل  31اجرای برنامه در محیط نرم افزار و شکل  32سیم بندی و برنامه به زبانهای  Ladderو  FBDرا
نشان میدهد.
با زدن شستی  Start Iورودی  I2وصل و خروجی  Q1فعال خواهد شد .با توجه به اینکه از تابع Set / Reset
استفاده شده است Q1 ،بصورت دائم کار باقی میماند.
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با زدن شستی  Start IIبه شرط اینکه  Q1از حالت فعال خارج نشده باشد Q2 ،فعال خواهد شد.
با زدن شستی  Stopدر هر حالت و هر زمان از برنامه ،خروجیهای  Q1و  Q2غیر فعال خواهند شد.

شکل 17

شکل  -11راه اندازی دو موتور
یکی پس از دیگری
717

فعالیت
کارگاهی

تحقیق کنید

کار کالسی

برابر شکل  05رله را برای راه اندازی دو موتور یکی پس از دیگری را طراحی و در کارگاه پیاده سازی و اجرا
نمایید.

با اعمال چه تغییراتی در برنامه راه اندازی دو موتور یکی پس از دیگری ،میتوان این فرآیند را بهصورت خودکار
و پس از تأخیر زمانی دلخواه انجام داد؟

اگر مانند مدارهای فرمان کنتاکتوری ،در طراحی شکل  03به جای شستی  NOاز شستی  NCبهعنوان شستی Stop

استفاده شود ،روند برنامه چگونه خواهد شد.

راه اندازی چپ گرد – راست گرد موتور سه فاز توسط رلههای قابل برنامه ریزی:
هدف :کنترل جهت چرخش موتور سه فاز توسط رله قابل برنامه ریزی.
پروژه کنترل جهت چرخش موتورهای سه فاز به صورت های مختلف زیر قابل اجرا میباشد:
 -1راه اندازی چپ گرد – راست گرد موتور سه فاز با حفاظت کامل :در این روش تغییر جهت چرخش موتور به
شرطی امکان پذیر خواهد بود که شستی  Stopفشرده شود و سپس یکی از شستیهای راستگرد یا چپ گرد
انتخاب شود .در این حالت تغییر جهت بالفاصله صورت نخواهد پذیرفت.
 -2راه اندازی چپ گرد – راست گرد سریع موتور سه فاز :از آنجا که در این روش سرعت تغییر جهت چرخش
مد نظر میباشد ،از این رو برنامه به گونهای نوشته میشود که هرکدام از خروجیهای چپ گرد یا راست گرد
روشن با شد ،اگر استارت دور عکس آن فشرده شود ،موتور متوقف شده و بالفاصله تغییر جهت دهد.
 -3راه اندازی چپ گرد – راست گرد موتور سه فاز با تأخیر زمانی :در این حالت ،بنا به موارد کاربرد ،برنامه به
گونهای نوشته میشود که درصورت فشرده شده شدن استارت دور عکس ،موتور متوقف شده و بعد از تأخیر
زمانی تعریف شده در برنامه موتور در جهت عکس شروع به حرکت کند.
در این قسمت پروژه جهت اجرای روش دوم تعریف و اجرا میشود:
شرطهای راه اندازی:

 -1با زدن شستی راست گرد  ،Start Rدر صورتی که موتور  M1در حالت متوقف باشد ،موتور بهصورت دائم در
جهت عقربه های ساعت کار کند (راستگرد) و در صورتی که قبالً در حالت چپ گرد حرکت میکرد ،بالفاصله
متوقف وبه حالت راست گرد بچرخد.
 -2با زدن شستی چپ گرد  ،Start Lدر صورتی که موتور  M1در حالت متوقف باشد ،موتور بصورت دائم در
جهت عکس عقربه های ساعت کار کند (چپ گرد) و در صورتی که قبالً در حالت راست گرد حرکت میکرد،
بالفاصله متوقف وبه حالت چپ گرد بچرخد.
 -3با زدن شستی  Stopجهت چرخش به هر طرف که باشد ،موتور  M1متوقف شود.
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کار کالسی

برنامه نوشته شده در شکل  04به دو صورت  Ladderو  FBDرا تحلیل کنید.
درخصوص عملگرهای  Andو  Orبحث کنید

اجرا :شکل  33اجرای برنامه به زبان  FBDدر محیط نرم افزار و شکل  34سیم بندی و برنامه به زبانهای
 Ladderو  FBDرا نشان میدهد.

شکل 11

711

فعالیت
کارگاهی

برابر شکل  04برنامه چپ گرد – راست گرد را برای یك موتور سه فاز طراحی و در کارگاه پیاده سازی و اجرا
نمایید.

شکل  -11راه اندازی چپ گرد – راست گرد با رلة قابل برنامه ریزی

با زدن شستی : Start R
اگر موتور متوقف باشد ،بصورت راست گرد خواهد چرخید.
اگر موتور به حالت چپ گرد در چرخش باشد ،بالفاصله متوقف و راست گرد خواهد شد.
با زدن شستی : Start L
اگر موتور متوقف باشد ،بصورت چپ گرد خواهد چرخید.
اگر موتور به حالت راست گرد در چرخش باشد ،بالفاصله متوقف و چپ گرد خواهد شد.
با زدن شستی  Stopجهت چرخش موتور به هر سمت که باشد ،بالفاصله متوقف خواهد شد.
کار در منزل

برنامه چپ گرد  -راست گرد موتور سه فاز را توسط نرم افزار پیاده سازی نموده و نتیجه آن را در شبیه ساز
نرمافزار مشاده کنید.
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راه اندازی یک موتور سه فاز به صورت ستاره  -مثلث
هدف :راه اندازی یک موتور سه فاز بهصورت ستاره – مثلث بصورت خودکار با استفاده از رله تأخیری.
شرطهای راه اندازی:
 -1با زدن شستی  ،Startهمزمان دو خروجی ( Q1رله اصلی) و ( Q2رله ستاره) روشن شود.
 -2هیچگاه دو خروجی ( Q2ستاره) و ( Q3مثلث) نباید با هم فعال شوند.
 -3با فشردن شستی  Stopهر سه خروجی  Q1و  Q2و ( Q3اصلی ،ستاره و مثلث) غیر فعال گردند.
اجرا :شکل  35اجرای برنامه به زبان  FBDدر محیط نرم افزار و شکل  36سیم بندی و برنامه به زبانهای
 Ladderو  FBDرا نشان میدهد.
با زدن شستی  Startخروجی  Q1و  Q2همزمان فعال شده و موتور شروع به چرخش خواهد کرد.
با توجه به تایمر بهکار رفته در برنامه و زمان تأخیر  6ثانیه سِت شده بر روی تایمر ،خروجی  Q2پس از گذشت
 6ثانیه ،غیر فعال شده و بالفاصله خروجی Q3فعال خواهد شد .در این مرحله خروجی  Q1همچنان فعال
میباشد.
تا زمانیکه شستی  Stopفشرده نشده باشد ،موتور در حالت مثلث کار خواهد کرد.

شکل 15
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شکل  -16راه اندازی ستاره – مثلث موتور با استفاده از رلة قابل برنامه ریزی
کار کالسی

برنامه نوشته شده در شکل  02به دو صورت  Ladderرا تحلیل کنید.
برنامه را بهصورت  FBDبنویسید

فعالیت
کارگاهی

تحقیق کنید

برابر شکل  02برنامه راه اندازی موتور بهصورت ستاره – مثلث را در کارگاه پیاده سازی و نتایج را تحلیل کنید.

درباره انواع تایمر های موجود در زبان  FBDو  Ladderتحقیق کنید و در کالس بحث نمایید.
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ارزشیابی مرحلهای

ردیف

مراحل کاری

شرایط کار(ابزار،
مواد ،تجهیزات،
مکان)

2

طراحی مدار
فرمان و قدرت
با
رلههای قابل
برنامهریزی

ابزار :ابزار طراحی
نرمافزارهای طراحی و
شبیهسازی
تجهیزات :رایانه
مناسب

نتایج ممکن

استاندارد (شاخصها ،داوری ،نمره
دهی)

نمره

باالتر از حد
انتظار

شناخت عملکرد رله های قابل برنامه ریزی.
طراحی برنامه به زبانهای  Ladderو FDB
برای پروژه تعریف شده
سیم کشی صحیح رله متناسب با پروژه.
توانایی تحلیل مدارات طراحی شده با زبان
.PLC
توانایی عیب یابی برنامه های .PLC
خالقیت در طراحی و برنامه نویسی.

3

شناخت عملکرد رله های قابل برنامه ریزی.
طراحی برنامه به زبانهای  Ladderو FDB
برای پروژه تعریف شده
در حد انتظار
سیم کشی صحیح رله متناسب با پروژه.
توانایی تحلیل مدارات طراحی شده با زبان
.PLC

2

پایین تر از حد شناخت عملکرد رله های قابل برنامه ریزی.
سیم کشی صحیح رله متناسب با پروژه.
انتظار

1
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ارزشیابی شایستگی راهاندازی موتورهای الکتریکی سه فاز
شرح کار:
طراحی مدارهای فرمان و قدرت راه اندازی موتورهای سه فاز با کنتاکتور
پیاده سازی مدارهای فرمان و قدرت طراحی شده با کنتاکتور
طراحی مدارات کنترل موتورهای سه فاز در رله های قابل برنامه ریزی با استفاده از زبان برنامه نویسی  Ladderو FBD
اجرای مدارات کنترل موتورهای سه فاز با  PLCیا )Mini PLC (LOGO
استاندارد عملکرد:
هدف از اجرای آموزش های این فصل ،توانمند سازی هنرجویان در تحلیل مدارهای قدرت و فرمان طراحی شده برای
موتورهای سه فاز و کسب مهارت در طراحی برخی از مدارات قدرت و فرمان ساده می باشد که جهت راه اندازی و کنترل
موتورهای سه فاز بکار برده میشوند.
شاخصها:
شناخت کامل تجهیزات برقی مورد نیاز بمنظور راه اندازی موتورهای سه فاز.
شناخت روشهای راه اندازی و کنترل موتورهای سه فاز.
بکارگیری بهترین و مناسب ترین روش کنترل موتورهای سه فاز.
شرایط انجام کار ،ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه مجهز به برق
ابزار و تجهیزات:
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

طراحی مدارهای فرمان و قدرت راه اندازی موتورهای سه فاز
با کنتاکتور

2

2

اجرای مدارات کنترل موتورهای سه فاز با  PLCیا

Mini PLC

)(LOGO

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و
...
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی  2است.
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1
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آﻳﺎ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ














ﭼﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﭼﺮا ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﺧﺎص درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاري در ﻳﻚ ﺷﻨﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﺮا در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،داﺷﺘﻦ دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻲ ﺿﺮوري و اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ؟
روﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﻲآﻳﺪ؟
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ آن در درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد؟
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟
ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﻚ در ﺷﻨﺎور و اﻫﻤﻴﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺪرت و ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم و اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮﻫﺎ ﭼﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ دارﻧﺪ؟
ﭼﺮا ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﺮا اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪهاي در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎور اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؟

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻋﻤﺪة
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﺺ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و روشﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎوري آﺷﻨﺎ ﺷﺪه،
ﻛﺎرﺑﺮي و اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام را ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮق ،در ﺗﻮﺳﻌﺔ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮة ﺑﺸﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روز
ﺑﻪ روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺑﺪون آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻧﻈﺎرت ،اﻋﻢ از
ﻛﻨﺘﺮل راهاﻧﺪازﻫﺎ و دﻳﺰلﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ،ﺣﺮﻳﻖ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻨﺎور و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﻛﻤﻚ ﻧﺎوﺑﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﻫﻮارهاي ،اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  VHFو
 ،HFرادار ،GPS ،ﺟﺎﻳﺮو ،ﭼﺮاغﻫﺎي راه و اﻣﺜﺎل آن و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ،دوارﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﺳﺮد ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ،از اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺮق ،از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ،اﻧﻮاع ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﻓﻴﻮزﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ،وﻟﺘﺎژ ،ﺗﻮان ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻳﻘﻲ ،اﺧﺘﻼف زاوﻳﻪ( ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎ ،رﻟﻪﻫﺎ،
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻚﻓﺎز و ﺳﻪﻓﺎز ،ﺣﺴﺎﺳﻪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪارﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮي و راهاﻧﺪازي اﻧﻮاع
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ
ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎوري ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،اﻧﺪازه،
ﻣﺪت درﻳﺎﻧﻮردي و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج در ﺣﻴﻦ درﻳﺎﻧﻮردي ،ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﺧﻮد در درﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ
و ﺑﺤﺮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ ،آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻻزم را ﺣﻔﻆ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎور از اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر
در درﻳﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎور ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﺔ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﻨﺎور آﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮي را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد
ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻪداري ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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در اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻧﺤﻮة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎور ﻃﻮري
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻤﻦ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد )ﺷﻜﻞ .(1

ﺷﻜﻞ  -1ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺠﻢ ،ﻧﻮع ،ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ ،ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ،ﻓﻀﺎي ﺧﺎص و ﻣﺤﺪود ﺷﻨﺎور و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ،
ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد اﻣﺎ دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻏﻠﺐ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ.2
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ﺷﻜﻞ  -2ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ،ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﻨﺎور
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

در اﻳﻦ دﻳﺎﮔﺮام ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺮژيﻫﺎي
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻳﻚ ﺳﻮﻳﭻﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺳﻮﻳﭻﺑﺮد اﺻﻠﻲ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺳﻮﻳﭻﺑﺮد اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮاي ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ رخ دﻫﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎور را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎورﻫﺎ
اﻟﻒ( ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  ACدر ﺷﻨﺎور

در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪﺻﻮرت  440وﻟﺖ ﺳﻪﻓﺎز و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
 60ﻫﺮﺗﺰ و ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت  380وﻟﺖ ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  50ﻫﺮﺗﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  ACﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻳﻜﻲ از دو
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  60و  50ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدهاﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(3
ﺷﻜﻞ  -3ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  ACدر ﺷﻨﺎور

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻟﺘﺎژ  3/3ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ 6/6 ،ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد
و ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻛﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺮق  ACﺑﺮاي
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ :در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻧﻮردي ،ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از دو ژﻧﺮاﺗﻮراﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺑﻪاي ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن روﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰل ،ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎر ،ﺗﻮرﺑﻴﻦ
ﮔﺎز و ﻳﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶران ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﺔ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ آب ﺧﻨﻚ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ.(4

ﺷﻜﻞ  -4ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ
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ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاري :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ و ﺣﺎدﺛﻪ در ﺷﻨﺎور
و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(5در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ .اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در دك آزاد
ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻫﻮا ﺧﻨﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻄﻊ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ،ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و وارد
ﻣﺪار ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻜﻞ  -5ژﻧﺮاﺗﻮر اﺿﻄﺮاري

ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻨﺎور در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در اﺳﻜﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي داﺧﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻧﻮردي ،از ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ از دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺮق ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق داﺧﻞ ﺷﻨﺎور وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم
وﺻﻞ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺎزﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻌﻜﻮس ﻫﻤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را در ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲآورد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از رﻟﻪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎز و ﻛﻠﻴﺪ
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻓﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد .در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﺟﺎي دو
ﻓﺎز را ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﻮد )ﺷﻜﻞ.(6

ﺷﻜﻞ  -6ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ
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ب( ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  DCدر ﺷﻨﺎورﻫﺎ:

اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻟﺘﺎژ  DCﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﻧﺪازهﻫﺎي  24،12و  36وﻟﺖ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
)ﺷﻜﻞ .(7

ﺷﻜﻞ  -7ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  DCدر ﺷﻨﺎورﻫﺎ

ﻋﻤﺪة ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  DCدر ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ :ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﺑﺮق  DCدر ﺷﻨﺎورﻫﺎ،
ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎن  ،DCﺑﺮق ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﻳﻦ
ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ در ﺷﻨﺎور ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي  12وﻟﺖ و ﻗﺪرت ،150
 250 ،200و  270آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ
ﺳﺮي و ﻣﻮازي آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ،ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻲﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ .(8

ﺷﻜﻞ  -8ﺑﺎﺗﺮي

ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز )رﻛﺘﻴﻔﺎﻳﺮ( و ﺷﺎرژرﻫﺎ :ﺑﺮاي ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺎرژر ﻳﺎ رﻛﺘﻴﻔﺎﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎرژرﻫﺎ در
اﻧﻮاع دﺳﺘﻲ و اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻴﻦ روﺷﻦ ﺑﻮدن
دﻳﺰلﻫﺎ ،از دﻳﻨﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد
)ﺷﻜﻞ .(9

ﺷﻜﻞ  -9رﻛﺘﻴﻔﺎﻳﺮ و ﺷﺎرژرﻫﺎ
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ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي  :DCدر ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن  DCﻗﻮيﺗﺮ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ،ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺑﺎﺷﺪ) ،ﻣﺜﻼً ﺑﺮق  DCﺑﺮاي ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎي ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮ( از اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(10

ﺷﻜﻞ  -10ژﻧﺮاﺗﻮر DC

ﻛﺎﻧﻮرﺗﺮﻫﺎ :ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺗﺮي ﺷﺎرژرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺷﺎرژ ﻛﺮدن ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎرف دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﭘﻤﭗ ﻟﻨﮕﺮ )ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن(
ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺑﻲﺳﻴﻢ  HFو ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از رادارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ورودي ﻛﺎﻧﻮرﺗﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮق  ACﻳﺎ
 DCﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ  DCﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(11

ﺷﻜﻞ  -11ﻛﺎﻧﻮرﺗﺮﻫﺎ
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﭼﺮا رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻟﺰاﻣﻲ و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؟

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﻧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻫﻢرﺷﺘﺔ ﺧﻮد ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق
ﺷﻨﺎورﻫﺎ آﺷﻨﺎ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻛﻼس ارا ﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را
در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺎ ،زﻳﺎدي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﺎران و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ازﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻛﺎردان ﺑﺎ وﻇﺎﺋﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ درﻳﺎﻧﻮردي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﭼﺮا اﻧﺠﺎم آﻣﻮزشﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎور دارد؟

ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺣﺪاﻗﻞ دو ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از دو ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ
ﺑﻪﺟﺎي ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -1ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و ﻧﻴﺎز ﻟﺤﻈﻪاي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻨﺎور در ﺣﺎﻟﺖ درﻳﺎﻧﻮردي ﻋﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎنﻫﺎي
اﺿﻄﺮاري ،ﺳﻮﺧﺖﮔﻴﺮي ،ﺟﺮﺛﻘﻴﻞﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﺗﺮاﺳﺘﺮﻫﺎ ،راهاﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻼح و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي
ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي
ﻋﺎدي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎور ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻳﻚ ژﻧﺮاﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ،ﻣﻴﺰان و درﺻﺪ
ﻛﻤﻲ از ﺗﻮان اﺳﻤﻲ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻤﺮ ژﻧﺮاﺗﻮر را ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -2ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪة اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺷﻨﺎور را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻘﺒﻮلﺗﺮﻳﻦ روش در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از دو ژﻧﺮاﺗﻮر اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ:
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺗﻮان اﺳﻤﻲ ﺧﻮد زﻳﺮ ﺑﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ.
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در ﻃﻮل ﺑﺎزهﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ،اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎ در ﺣﺎل روﺷﻦ ﺑﻮدن از ﻳﻚ
ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﻤﻴﺮات زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ زﻣﺎن
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اﺿﻄﺮاري و ﺑﺤﺮاﻧﻲ از ﻫﺮ دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻠﻴﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮازي
)ﭘﺎراﻟﻞ( ﻛﺮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

دﻻﻳﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺻﻠﻲ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﮔﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ
درﻳﺎﻧﻮردي و ﮔﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻣﺪت
ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ ﻳﻚ
ژﻧﺮاﺗﻮر ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻌﻮﻳﺾ دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﻟﺤﻈﻪاي
ﺟﺮﻳﺎن ،ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﺿﺮوري ﺑﻮده
و در ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت آن اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺷﻜﻞ  -12ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر
ﺑﺨﺶ »ﺳﻨﻜﺮو« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(12
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن ،دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮي وﻟﺘﺎژ :ﺑﺎ دﻳﺪن وﻟﺖﻣﺘﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮي آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ :در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ،ﺧﻮد
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر دوم ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭘﺎراﻟﻞ ﺷﻮد ،زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺒﻮده و ژﻧﺮاﺗﻮر اول زﻳﺮ ﺑﺎر اﺳﺖ ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ژﻧﺮاﺗﻮر دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ از ژﻧﺮاﺗﻮر اول
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از روي ﮔﺮدش ﺧﻴﻠﻲ آرام ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﺔ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ .در
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻳﻚ دﺳﺘﺔ ﮔﺎورﻧﺮ ﻛﻮﭼﻚ روي ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد .در ﺷﻜﻞ 13ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻣﺪار ﻳﻚ ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺳﺎده را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﺮاغ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮﺑﻪاي روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮدش ،روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﻮﺑﻪاي و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ  -13ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻣﺪار ﻳﻚ ﺳﻨﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺳﺎده
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎزﻫﺎ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻓﺎز L2،L1و  L3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  120درﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ژﻧﺮاﺗﻮر دوم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻮدن ﻓﺎزﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﺮدش ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴﺪان دوار
ﻫﺮ ﻳﻚ از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ژﻧﺮاﺗﻮر و ﺳﺮﺑﻨﺪي آن در ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻢ ﻓﺎز ﺑﻮدن :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻄﻮط ﻣﻌﺎدل دو ژﻧﺮاﺗﻮر ،دﻗﻴﻘﺎً ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻂ  L1دو ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف وﻟﺘﺎژ ﺻﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻓﺎز ﺑﺎ ﻫﻢ داراي  120درﺟﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز ﻫﻢ ﻧﺎم و ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد
داراي اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  14ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﻓﺎز در ﻟﺤﻈﻪاي ﻛﻪ دو وﻟﺘﺎژ ﻫﺮ ﻳﻚ
از ﺧﻄﻮط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﺮاغﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﻟﺤﻈﺔ ﺻﻔﺮ ﺑﻮدن وﻟﺘﺎژ )ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﺳﻪ
ﭼﺮاغ( ﻟﺤﻈﺔ ﻫﻢ ﻓﺎز ﺑﻮدن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ روش ،روش ﺳﻪ ﭼﺮاغ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

Lamp

ﺷﻜﻞ  -14ﻟﺤﻈﺔ ﻫﻢﻓﺎز ﺑﻮدن

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻮازي ﻧﻤﻮدن دو دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق ،رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮوط و اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪﺷﺮح ﺟﺪول  1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول  -1ﺷﺮطﻫﺎي ﻣﻮازي ﻧﻤﻮدن دو دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻄﻪ
ردﻳﻒ

ﺷﺮط

اﺑﺰار ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮط

راه ﺣﻞ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮدن ﺷﺮط

1

داﻣﻨﺔ وﻟﺘﺎژ ﻓﺎزﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از وﻟﺖ ﻣﺘﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ

2

ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺎزﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻘﺎﻳﻲ

ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ دو ﻓﺎز

3

وﻟﺘﺎژﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ

روش ﺳﻪ ﻻﻣﭗ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻓﺎز ﺷﺪن و ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ

4

ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﺘﺮ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺖ ﭘﻮﻳﻨﺖ ﻣﺤﺮك اوﻟﻴﻪ
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ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﻣﻮازي ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ 15
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻜﻞ  -15ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﺑﻮدن دو ژﻧﺮاﺗﻮر در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎراﻟﻞ ﻛﺮدن را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم
دﻫﻴﺪ.

ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﻤﺔ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ،ﻣﺮﻛﺰ
ﻛﻨﺘﺮل آن ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ.(16

ﺷﻜﻞ  - 16ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﺷﻨﺎور

وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ،ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي راهاﻧﺪاز ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ
و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دژﻧﻜﺘﻮرﻫﺎ ) ،(Circuit Breakerﻓﻴﻮزﻫﺎ و رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﺻﻲ در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﻛﺎر )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب را از ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪا
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ،وﻇﻴﻔﺔ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي
ﺷﻨﺎور و ﺑﻌﻀﺎً ﻧﻘﺶ اﻳﺰوﻻﺳﻴﻮن را ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺖﻣﺘﺮﻫﺎ ،آﻣﭙﺮﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺸﺘﻲ
ﺟﺮﻳﺎن )در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ( ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﭼﺮا ﻓﻴﻮزﻫﺎ ،دژﻧﻜﺘﻮر)ﻛﻠﻴﺪ ﻗﺪرت( و ﻳﺎ رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺎﺻﻲ از ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ؟
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ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

اﮔﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ از ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ،اﻳﻦ اﺗﻔﺎق در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪي
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
در ﺑﻠﻮك دﻳﺎﮔﺮام ﺷﻜﻞ  17ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎور ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ -17ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎور

ﺧﻄﻮط وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻨﺎورﻫﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺧﻄﻮط
ﺳﻪ ﻓﺎز  440وﻟﺖ ﻳﺎ  380وﻟﺖ و ﺗﻚﻓﺎز  220وﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ ﺧﻄﻮط  220وﻟﺖ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد .ﻳﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاﻧﺲ ﻛﺎﻫﻨﺪه دو ﺧﻂ ﻓﺎز  110وﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف 220
وﻟﺖ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻢﭘﻴﭽﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺘﺎره در ﺧﺮوﺟﻲ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮل ﺳﺎز ،ﺧﻂ ﻧﻮل را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
اﺧﺘﻼف ﺧﻂ ﻧﻮل ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻓﺎزﻫﺎ  220وﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻂ وﺳﻂ اﺗﺼﺎل
ﺳﺘﺎره ﻧﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(18

ﺷﻜﻞ  -18ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
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ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز ،ﺳﻪ ﺳﻴﻢ 440 ،وﻟﺖ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  60ﻫﺮﺗﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز  380وﻟﺖ راﻳﺞ دارﻧﺪ .ﻛﺸﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي راﻧﺸﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ از
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺑﺎﻻي  3/3ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺘﻲ و ﻳﺎ  6/6ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
وﻟﺘﺎژ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺎديﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ،
و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﻟﺘﺎژ زﻳﺎدي ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻜﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﺗﺎ  13/8ﻛﻴﻠﻮوﻟﺘﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ( وزن
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط  440وﻟﺖ  60ﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي دو ﻣﻮﺗﻮر ،اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﻣﻮﺗﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  19روﺷﻨﺎﻳﻲ و دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻚﻓﺎزي ﻛﻪ از وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﻳﻴﻦ  220وﻟﺖ و ﻳﺎ  110وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ  -19ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎر ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻛﺎﻫﻨﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

در ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺎدهﺗﺮ و ارزانﺗﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪوﻳﮋه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻲﺗﻮان ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻛﻢﺗﺮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮد .در ﺿﻤﻦ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان وﻟﺘﺎژﻫﺎي
ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ
ﺳﺎده ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد.
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق درﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ،از ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻧﻮردي و ورود آن ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ،ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي
ﺷﻨﺎور از ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق اﺳﻜﻠﻪ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺳﺎﺣﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮق اﺳﻜﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﺎﺑﻞ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ،ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق اﺳﻜﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺷﻨﺎور را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(20

ﺷﻜﻞ  -20اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق اﺳﻜﻠﻪ در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻨﺎور

ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ ﻧﺎوﺑﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع
اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻨﺎور را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺲ از ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲرﺳﺪ .دژﻧﻜﺘﻮرﻫﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ،ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
در ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ را از اﺛﺮﻫﺎي زﻳﺎنﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺗﺼﺎل
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪار ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﻜﻞ  21ﻃﺮح اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را ﺑﻪﺻﻮرت دﻳﺎﮔﺮام ﺧﻄﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎده و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻲ از
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎرﻫﺎي ﺿﺮوري آﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻧﺎوﺑﺮي و ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﻤﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ
ﻧﺎوﺑﺮي ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﻟﺪ )ژﻧﺮاﺗﻮر( اﺿﻄﺮاري ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎي
ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﺿﻄﺮاري و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ
ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻚ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺿﻄﺮاري در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه
ﺗﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺷﻨﺎور را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﺗﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﻨﺪ.
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ﺷﻜﻞ  -21ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻌﺎﻋﻲ )دﻳﺎﮔﺮام ﺧﻄﻲ(

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﺑﺮق  ACو  DCﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺳﻪﺳﻴﻤﻪ ،ﭼﻬﺎرﺳﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﭘﻨﺞﺳﻴﻤﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪﺳﻴﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻓﺎز
وﺟﻮد دارد و از ﺧﻂ ﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎرﺳﻴﻤﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺧﻂ ﻧﻮل ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﺧﻂ ﭘﻨﺞ ﺳﻴﻤﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﻓﺎز و ﺧﻂ ﻧﻮل ،از ﺑﺪﻧﺔ ﺷﻨﺎور ﻛﻪ در آب ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ارت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد .از ﺧﻂ ارت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻔﺮات و ﻳﺎ ارت
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻔﺮ ﻛﺮدن وﻟﺘﺎژ ﻧﻮل در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﺎر ﺑﻴﻦ ﻓﺎزﻫﺎ )ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﻲ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻦ
ﺧﻄﻮط( ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد وﻟﻲ
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﻴﻤﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻜﻲ ،از ﻧﻈﺮ اﻳﻤﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ،ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ )ﺑﺪﻧﺔ ﺷﻨﺎور( ﻋﺎﻳﻖ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(22
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ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ  23ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﻳﺎ ﻧﻮل ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻜﻞ  -23ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن( در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ )زﻣﻴﻦ(
ﻋﺎﻳﻖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺗﺼﺎلﻛﻮﺗﺎه ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻓﻠﺰي ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺧﻄﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎور و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎور ﻧﺸﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ در ﻳﻚ درﻳﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ در اﺛﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن ،ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور و
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎور ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ درﻳﺎﻧﻮردي و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﻤﺮار ﻛﺎرﻛﺮد
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ و اﻣﻨﻴﺖ درﻳﺎﻧﻮردي در
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺶﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﺔ آن در ﺳﺎﺣﻞ ،ﻧﻮل ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﺪﻧﺔ ﻓﻠﺰي ﻫﻤﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺗﺼﺎل ﻳﻜﻲ از ﻓﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﺑﺮان از ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮاﺑﻲ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻨﺎور را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .آن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

1

No.1&2
Generator
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ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ

2

Emergency
Generator

ﺟﻌﺒﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺗﺼﺎل
ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ

3

4

Emergency
Board

5
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ﭼﺮاغﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ

6

Navigation
Aids

ﺷﺎرژر ﺑﺎﺗﺮي

8

Steering Gear
Port &
Starboard
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7

9

10

11

12

ﺗﺠﻬﻴﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

Trans
Rectifier

ﭘﻤﭗ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي )دﻳﺎﮔﺮام( اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ،ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻓﻮقاﻻﺷﺎره ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮكدﻳﺎﮔﺮام ،ﻧﻘﺸﺔ ﻣﺪاري ،ﻧﻘﺸﺔ ﺧﻄﻲ و ﻧﻘﺸﺔ
ﺳﻴﻤﻲ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎي ﻻزم را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﻜﺎل ،ﻣﺤﻞ و ﻧﻮع آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  2ﺑﺎ اﻧﻮاع آن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
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ﺟﺪول  2ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ

ﻧﻮع
ﻧﻘﺸﻪ

ﻣﺸﺨﺼﻪ

اﻫﺪاف ﻧﻤﺎﻳﺶ

ﺑﻠﻮﻛﻲ

اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﻤﺎﻳﺶ راﺑﻄﺔ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
اﻟﻤﺎنﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ و
و ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﻦ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ.
آﻧﻬﺎ.

ﺧﻄﻲ

ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺮح ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻳﻚ
و ﻣﺤﺪودة آن ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ
ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد.
ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺪاري

ﻫﻤﺔ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺿﺮوري و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ
اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ،ﺑﺪون
و ﻳﺎ راهاﻧﺪازي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
اﻟﻤﺎنﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﻣﻲﺷﻮد.

ﺳﻴﻤﻲ

ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺮﻣﻴﻨﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ
اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ و
ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﻧﮕﻪداري و ﻳﺎ راهاﻧﺪازي ﻳﻚ
راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

روش ﺟﺒﺮان ﺳﺎزي ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺗﺮﻣﻴﻢ و ﺣﻔﻆ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮهوري ﻛﺎﻓﻲ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ
وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﺰار آن در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور از روي ﺗﺎﺑﻠﻮي اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ دروس ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ و ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮي ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ،
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان در ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮان در ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺤﻮة ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺪرت در دورهﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد در ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ
ﺗﻮان در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

آﻳﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ و ﻳﺎ اﻗﻼم و ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪي
ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ ﻛﻪ در دروس و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺷﺪه در ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﺮده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ در زﻣﺎن ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎ
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي ﻫﻤﻮاره
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات ،اﺧﻄﺎرﻳﻪﻫﺎ و  ...را ﺻﺎدر و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذيرﺑﻂ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺑﻼغ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﻋﻬﺪهدار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﻲ آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻳﭻﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻼَ آﺷﻨﺎ و ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﮕﻪداري و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺻﺎدره و ﻣﻨﺪرج در ﻛﺘﺐ
ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ردة ﺑﺎﻻي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ درب و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
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ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ،ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻊ ،ﻓﻴﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎز و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺸﺪار ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان از اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺳﺮوﻳﺲ و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ،ﻣﺠﺪداً از ﻗﻄﻊ ﺑﺮق در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻟﻤﺲ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻴﻤﻲ را ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺗﺠﻬﻴﺰات رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ را  Overloadﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد و
دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﻲ و
ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮاوان ﺷﺪهاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻲ

ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي داده ﻣﻲﺷﻮد؟
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ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري

1

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق
ﺷﻨﺎورﻫﺎ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر)اﺑﺰار،
ﻣﻮاد ،ﺗﺠﻬﻴﺰات،
ﻣﻜﺎن(

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه
دﻫﻲ(

ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ درك و ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درك
اﻧﺘﻈﺎر
ﻛﺮده و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آن را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺗﺠﻬﻴﺰات :دﻳﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر،
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ
و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس درس،
ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﻨﺎور ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

ﻧﻤﺮه

3

ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق
را درك ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻧﺎﻗﺺ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

2

روشﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را ﻧﺪاﻧﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور را
درك ﻧﻨﻤﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ.

1

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ در ﺷﻨﺎور
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدﻛﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﺧﻮد در درﻳﺎ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﻣﺘﻼﻃﻢ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻻزم را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎور
ﻧﻴﺰ از اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در درﻳﺎ و ﺗﻮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و از ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﻳﮋة درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻧﮕﻪداري ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ در ﺧﻼل آﻣﻮزشﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ وﻟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎورﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺪة ﻣﻮارد آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(24

ﺷﻜﻞ  -24ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ ﺷﻨﺎور
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ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن از ﺣﻴﺎﺗﻲﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻧﻮردي در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪة ﺷﻨﺎور و اﻓﺴﺮان راه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ،ﭘﻤﭗﻫﺎ و ﻣﺪار ﻛﻨﺘﺮل آن در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و
ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آن از وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  25ﺳﻜﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻧﻮع ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪار ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
ﺳﻮﻟﻨﻮﻳﺪ واﻟﻮ وارد ﻣﺪار ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺴﻴﺮ ورود روﻏﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻨﺪر را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر روﻏﻦ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ
ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﻣﻴﻠﺔ راﺑﻂ ،ﺗﻴﻐﺔ ﺳﻜﺎن در وﺿﻌﻴﺖ دﻟﺨﻮاه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي دو دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮو ﭘﻤﭗ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻧﻮردي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﭘﻤﭗ در ﻣﺪار و
دﻳﮕﺮي ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز وارد ﻣﺪار ﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ ﺳﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ دو
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق،
ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ روﻏﻦ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮده
و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﻴﻐﺔ ﺳﻜﺎن ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺷﻜﻞ  -25ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن

اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز  440ﻳﺎ  380وﻟﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﻪ ﻣﺤﻞ
)اﺗﺎق ﺳﻜﺎن ،ﭘﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﭘﻞ ﺑﺎز( ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﺧﺎﻣﻮش-روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻞﻫﺎي
ﻣﺬﻛﻮر ﻻﻣﭗ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد )ﺧﺎﻣﻮش ﻳﺎ روﺷﻦ( وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻤﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻜﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺮق  110 ACوﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،و وﻟﺘﺎژ
 24 DCوﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ از ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗﻫﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺑﺮق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﺗﺎق ﺳﻜﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ
از ﺑﺮق اﺻﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
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ﺳﻜﺎن از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﺛﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺘﺮ روﻏﻦ ،اﮔﺮ روﻏﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻤﭗ ﺷﻮد،
ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ )ﻣﻮﺗﻮر( ﻓﺸﺎر آﻣﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻲ از رﻟﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮد رﻟﻪ ،اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر آن ﻣﻲﺳﻮزد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻟﻨﮕﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮريﻛﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر
اﺳﺖ ﻛﻪ از آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻨﮕﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي داﻻﻧﺪر ﻳﺎ دو ﺳﺮﻋﺘﻪ ،ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ  1ﺑﻪ  2و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺐﻫﺎي آﻧﻬﺎ  2ﺑﻪ
 1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .روشﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ دور ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ دور ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺮﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد،
ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد:
120. f
p

ns 

nr  n s 1  S 

ﻃﺒﻖ راﺑﻄﺔ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﺐﻫﺎ ،دور ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﺐﻫﺎ ،دور اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
اﻣﺮوزه از دراﻳﻮرﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دور ﻟﻨﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ،ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ روش ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ در دو دور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻢ
و زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(26

ﺷﻜﻞ  -26ﻟﻨﮕﺮ
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري در ﻛﻠﻴﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪة ﺳﺎدهﺗﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﻟﺤﻈﻪاي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در آﻳﻨﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺪرن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﺮﺧﻲ از روشﻫﺎي ﺑﻪ
آب اﻧﺪازي و ﻛﺸﻴﺪن ﻟﻨﮕﺮ را ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در ﻛﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﻤﺎد )ﺗﺒﺮﻳﺪ(
ﻻزﻣﺔ ﻧﮕﻪداري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻏﺬا در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻧﮕﻪداري آن در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻳﺎ
اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ ،آبﺳﺮدﻛﻦﻫﺎ و ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﮕﻪداري ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ و
ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد دارﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(27

ﺷﻜﻞ  -27ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﻤﺎد )ﺗﺒﺮﻳﺪ(
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﭼﺮا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ را در
ﭘﻲ دارد اﻟﺰاﻣﻲ و ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟

ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺻﻮل ﻛﺎر ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮﮔﺎز )ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه( ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز و ﻛﻨﺪاﻧـﺴﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﺮﻣﺎﺳﺎزﻫﺎ از ﻧﻮع ﮔﺎز ﻓﺮﻳﻮن  (CC12F2)12و ﻳﺎ ﻓﺮﻳﻮن  22ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺰرگ ،از
ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز ﻓﺮﻳﻮن ﻛﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻲرﻧﮓ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻲﺑﻮ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ،اﻳﺠﺎد ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﻜﺮده و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘــﻌﺎل اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻌﻠﺔ آﺗﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ از ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﺟﺰاي دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﭼﺮﺧﺔ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻚ
ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار ،ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ ،ﻣﺨﺰن و ﭘﻴﺶﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻓﻌﺎل
ﺳﺎز ،ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ،رﻟﺔ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﻔﺮاﺳﺖ و ﻣﺨﺎزن ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻪﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درﻣﻲآورد .وﻟﻲ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻚﻓﺎز ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﭼﺮﺧﺸﻲ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در
ﻣﻲآورد .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺻﻠﻲ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﻳﺨﭽﺎل ﺳﺎده
را ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﻴﻢ )ﺷﻜﻞ .(28

ﺷﻜﻞ  -28ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺨﭽﺎل

در ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر را ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﭘﺮس ﺷﺪه ،از ﻧﻮع ﺗﻚﻓﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻣﺠﺰا ،ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي
راهاﻧﺪازي )ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ ﻛﻤﻜﻲ( و دﻳﮕﺮي ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ
اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  .(29ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺮ دو ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ
راهاﻧﺪاز و اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﺮق ،ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ  80 %ﺳﺮﻋﺖ اﺳﻤﻲ ﺧﻮد
رﺳﻴﺪ ،ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ راهاﻧﺪاز از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي
راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ،ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﺻﻮرت
ﻳﻚ رﻟﺔ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻳﻚ وﻟﺘﺎژ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
در ﻣﺠﺎورت ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻜﻞ  -29ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺨﭽﺎل
وﺳﻴﻠﺔ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ در ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻛﺮدن دﻣﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﻳﻲ ،ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر را ﻣﻲدﻫﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت
ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻦ و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

آﻳﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺠﻤﺎد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻣﻜﺎن اﻋﺰام ﺷﻨﺎور ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ راه ﻛﺎر دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﻤﺎد ﭼﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ دارد؟

در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻚ ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

226

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع
وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻓﺮاد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
و اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ ،ﻓﻦﻫﺎ و ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب درﻳﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .وﺳﺎﻳﻞ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ﺷﺎﻣﻞ واﻟﻮﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻛﻢ و ﻓﺸﺎر زﻳﺎد،
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دﻣﺎ ،ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺿﺎﻓﺔ ﺟﺮﻳﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﻤﺎد ،ﻛﻤﭙﺮس ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ روﻏﻦ
و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮي از ﻧﻮع ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ﺷﻜﻞ  30ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ  -30ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع

در ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮﻟﺮﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻋﻤﻞ ﺧﻨﻚﺳﺎزي ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻳﻦ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ از ﻧﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻠﻨﺪر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮان اﺳﻤﻲ  25ﺗﺎ  75ﻛﻴﻠﻮوات ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺑﺎر ﺧﻮدﻛﺎر )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﭘﺎپ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر روﻏﻦ ﻛﻤﻜﻲ اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ،ﻓﻦ ﻫﻮا و ﭘﻤﭗ آب ﺷﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪوﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺳﺎدة ﺳﻪﻓﺎز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در
ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ راهاﻧﺪاز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ در اﺗﺎق
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻣﻄﺒﻮع ﻗﺮار دارد ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري ﻣﺘﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻴﺐﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و اﺳﺘﺎرﺗﺮ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﻛﻨﺘﺮل اﺗﺼﺎﻻت ،ﺗﺴﺖ ﺗﺪاوم ﻛﺎر
و ﺗﺴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎزدﻳﺪ از اﺗﺼﺎﻻت و ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮمﻛﻦﻫﺎي )ﻫﻴﺘﺮﻫﺎي( ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻴﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن روﻏﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻴﻞﻟﻨﮓ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﺟﺪاﺳﺎزي
ﮔﺎز ﺗﺒﺮﻳﺪ )ﻓﺮﻳﻮن  R12ﻳﺎ  (R22از روﻏﻦ در ﻣﺨﺰن روﻏﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪة دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪﺧﺼﻮص آژﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ روﻏﻦ و ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ
درﺳﺘﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻼت اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺧﻮرﻧﺪه ﻗﺮار دارد و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻠﺰﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻢ
ﺷﻜﻞ ،اﺧﺘﻼف در ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ورﻗﻪﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ
در ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ و ﺟﻮﺷﻜﺎري ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺿﺨﺎﻣﺖ رﻧﮓ،
دﻣﺎي آب ،ﺷﻮري و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻫﻮا ،ﻫﻤﮕﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ﺗﺎ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻘﺶ آﻧﺪي )ﻣﺜﺒﺖ( و ﻳﺎ ﻛﺎﺗﺪي )ﻣﻨﻔﻲ(
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  .(31ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻜﺎن ،ﺷﺎﻓﺖ و ﺑﺪﻧﻪ،
آﻧﻬﺎ را اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ  -31ﺑﺨﺶ آﻧﺪي و ﻛﺎﺗﺪي ﺑﺪﻧﺔ ﺷﻨﺎور ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

در ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ ،اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ از ﻃﺮف آﻧﺪ ﺑﻪﻃﺮف ﻛﺎﺗﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻧﺪي از ﺧﻮد
ﻳﻮن آﻫﻦ ﺑﺎردار ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﺗﺪ ،اﺛﺮ ورود اﻟﻜﺘﺮون اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎردار
ﻣﻨﻔﻲ ) (OHﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺰ آب درﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻧﺪي ﻣﻲروﻧﺪ ﻛﻪ در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﻳﻮن آﻫﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻫﻦ )  ( IIﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ  Fe(OH)2ﺑﺪﻫﻨﺪ.
آﻫﻦ )  ( IIﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﻌﺪاً از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن ،اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و آﻫﻦ )  ( IIIﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ) Fe(OH)3ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ( را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﮓزدﮔﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻧﺪي ﺗﺪرﻳﺠﺎً دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد،
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﺗﺪي ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲآﻳﺪ.
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اﻳﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﺧﻮردﮔﻲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺎﺗﺪي ﻛﺮدن ﻛﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ اﺟﺎزه
داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﻨﻔﻲ
ﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﻴﭻ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ از ﺑﺪﻧــــﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻳﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺼﺐ آﻧﺪﻫﺎي ﺳﺮﺑﻲ ﻋﺎﻳﻖدار در روي ﺑﺪﻧﻪ
و دادن ﻳﻚ وﻟﺘﺎژ  DCﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ،
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ .(32
ﺣﺎل ﻳﻮنﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎردار ﻣﻨﻔﻲ ) (OHاز آﻧﺪﻫﺎي
ﺳﺮﺑﻲ ﻋﺎﻳﻖدار ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺮب
ﺑﻪ ﺳﺮب ﭘﻴﺮوﻛﺴﻴﺪ ) (Pbo2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻜﻞ  - 32ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  DCﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي

ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮرﻧﺪه ﻓﺎﻳﻖ آﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻛﻨﺘﺮل
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﻮد .زﻳﺮا ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺰان آزادﺳﺎزي ﻳﻮن ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘُﻒ ﻛﺮدن )ﻃَﺒﻠﻪ ﻛﺮدن( و ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ ﺿﺪزﻧﮓ ﻣﻲﺷﻮد .در اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﺮوﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮب در ﺳﻄﺢ آﻧﺪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد و وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .آﻧﺪﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً رﻧﮓ ﻗﻬﻮهاي ﺗﻴﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ )ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺳﺮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺗﺮي اﺳﻴﺪي( و در ﻋﻤﻞ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ  7ﺗﺎ  10ﺳﺎل ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﻧﻮرد ﻣﺠﺮب و ﻫﻢ رﺷﺘﺔ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺎﺗﻮدي
در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ آﺷﻨﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻛﻼس ارا ﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻛﺸﺘﻲﻫﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي آﻧﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺳﺮب ﻳﺎ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑﺎ روﻛﺶ
ﭘﻼﺗﻴﻦ( ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در زﻳﺮ ﺧﻂ آﺑﺨﻮر ،ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آﻧﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .وﻟﺘﺎژ  DCﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻳﻜﺴﻮ ﺳﺎزي ﺑﺮق
 440وﻟﺖ  60ﻫﺮﺗﺰ ﺳﻪﻓﺎز ﺷﻨﺎور از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮ و ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺒﺪل ﻳﻜﺴﻮﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن آﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ
آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ آﻣﭙﻠﻲﻓﺎﻳﺮﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﮓ )(degaussing system
زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ آﻫﻦ رﺑﺎي ﺑﺰرگ داراي ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻧﺔ ﻓﻠﺰي ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ زﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﺸﺘﻲ دو ﻧﻮع اﺳﺖ  -1 :اﻟﻘﺎﻳﻲ) -2 (Inducedﺛﺎﺑﺖ )(Fixed Field
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ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺛﺎﺑﺖ :اﻳﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻴﺦ آﻫﻨﻲ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ دارد -1 :ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪت زﻳﺎدي در
آن ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ زﻣﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ( -2 .ﺳﻤﺖ ﻳﺎ ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(33

ﺷﻜﻞ  -33ﻣﻴﺪانﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻃﺮاف ﺷﻨﺎور

ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻣﻴﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي دﮔﺎزﻳﻨﮓ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﻟﻘﺎﻳﻲ :ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎي دﮔﺎزﻳﻨﮓ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺷﻨﺎور ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﻦﻫﺎي ﺣﺴﺎس و اژدرﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ )ﺷﻜﻞ .(34

ﺷﻜﻞ  -34دﮔﺎزﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ زداﻳﻲ
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دﮔﺎزﻳﻨﮓ ﻳﺎ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ زداﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎور ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و
ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮزة ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻮدش در ﺣﻮزة ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
زﻣﻴﻦ ،در ﺷﻨﺎور ﻫﻢ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺲ ﻋﻠﺖ اﻳﻦﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﻮزة ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزة ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ زﻣﻴﻦ را ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ دﮔﺎزﻳﻨﮓ ،ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﻃﺮاف
ﺷﻨﺎور در ﺣﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻﻫﺎي
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج اﺳﺖ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻ )ﻛﺎﺑﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﺔ
ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ  DCﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﻢﭘﻴﭻﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻼرﻳﺘﻪ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﻧﻮرد ﻣﺠﺮب و ﻫﻢ رﺳﺘﺔ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﻚ در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺻﺮف وﺟﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ وﺳﭙﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻛﻼس اراﺋﻪ
دﻫﻴﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﻲﻫﺎ ،آﻏﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﮔﺎزﻳﻨﮓ)ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻮزة ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ( ﺑﻮد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  1939ﻣﻴﻼدي آﻟﻤﺎﻧﻲﻫﺎ ﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻄﻮط
ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه  44ﻛﺸﺘﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻴﻦﻫﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ و
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ را در درﺟﺔ اول اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻴﻦ ،ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻦﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه و دﻓﺎع در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻦﻫﺎ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻛﺴﺐ و ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﻣﻴﻦﻫﺎ و اﻧﺤﺮاف اژدرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ
در زﻣﺎﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،اﻧﺮژي اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ،ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي و اﻧﻔﺠﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺶ ﺑﺸﺮي ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﻴﮕﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي و از دﻳﺮ ﺑﺎز در ﺻﺪد دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ راهﻫﺎ و روشﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و
ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﻳﻖ وﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻫﻤﻮاره ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻮري ﺑﺎ
آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ از اوﻟﻮﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻤﻞ
ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﻮاع ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﺳﻼح ﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ »ﻛﻮﻛﺘﻞ
ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ« زﻧﺪه ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻃﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ و اﺷﺮاف
ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮوز ﻳﻚ آﺗﺶ ﺳﻮزي در اوﻟﻴﻦ ﻟﺤﻈﺎت وﻗﻮع و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺳﺮﻳﻊ آن ،ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻋﻼم و اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﺎﺳﻪﻫﺎ
)ﺳـﻨـﺴﻮرﻫﺎ( ،ﻛﺎﺷﻒﻫﺎ ﻳﺎ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ )دﺗـﻜﺘﻮرﻫﺎ( و اﺟﺰاي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(35

ﺷﻜﻞ  -35ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزي

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻗﻄﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﺣﺮﻳﻖ در اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺮب و ﻛﺎر آزﻣﻮده ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن را در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﻳﻖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻼم ﺧﻄﺮ
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر و ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ در ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲﻫﺎي ﻻزم اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از ادوات ﺣﺴﺎس ﻛﺸﻒ ﺣﺮﻳﻖ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن
دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪة ﺻﺪا دار،
زﻧﮓﻫﺎ ،آژﻳﺮﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل Control
 Panelو  ...ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(36
ﺷﻜﻞ  -36ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ) (Hardwareو ﻧﺮم اﻓﺰار ): (Software
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ) (Hardwareو ﻧﺮماﻓﺰاري ) (Softwareﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺎﻣﻞ آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ
)دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ( ،ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻧﻞ ،ﺷﺴﺘﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﻋﻼمﻛﻨﻨﺪة ﺻﺪادار )زﻧﮓﻫﺎ ،آژﻳﺮﻫﺎ( و دﻳﮕﺮ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪاي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻣﺎﻛﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪة ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ:

ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻫﺎي )ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي( اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻣﺸﺨﺼﺔ آﺗﺶ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﻧﻮاﻋﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي دود،
 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺣﺮارت،
 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ،
 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺷﻌﻠﻪ،
 ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ.
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺣﺲ ﮔﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻒ دود ﻧﻮري ) :(Optical Smoke Detector
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﺎﺷﻒﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻧﻮري ﻳﺎ ﺗﻠﺔ ﻧﻮري ) (Cellو ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻮر ،ﻳﻚ ﻟﻨﺰ )ﻋﺪﺳﻲ(
ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻮر داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ )ﺑﻴﻢ( ،ﻳﻚ ﻓﺘﻮدﻳﻮد )دﻳﻮد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر( و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي
ﻓﺘﻮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻚ )ﻋﻜﺲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  .(37اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻛﺎر،
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﻧﻮر از ﺟﻠﻮي دﺗﻜﺘﻮر ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮ ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ذرات دود ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ ذرات دود ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺸﺘﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻮد ﺣﺴﮕﺮ درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﻪﻛﺎر اﻓﺘﺎدن
دﺗﻜﺘﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ،وﻗﻮع ﺣﺮﻳﻖ را اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ  -37ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻒ دود ﻧﻮري

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻒﻫﺎي دودي ﻧﻘﻄﻪاي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ:
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲﻛﻪ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻣﺜﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ )ﻓﻘﻂ از دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد(.
در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲﻛﻪ آﺗﺶ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات دود ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.
اﺗﺎق دﻳﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر )ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ( و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ اﻏﻠﺐ از دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارﺗﻲ ﺛﺎﺑﺖ و دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت آورده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده و ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻜﻞ و ﺣﺠﻢ اﻣﺎﻛﻦ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻤﻌﻞﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻛﺎﺷﻒﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮ اﻓﻜﻦ ﺧﻄﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه ):(Liner Smoke Detector Or Beam Detector
اﻳﻦ ﻧﻮع دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ از ﻳﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻮر
) (Receiverاز ﻳﻚ ﺳﻤﺖ و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪة ﻧﻮر از ﺳﻤﺖ
دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮر ﭘﺮﺗﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ
از اﺷﻌﺔ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ارﺳﺎل
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دود ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺎدة دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺮدد،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﻋﻼﺋﻢ وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزي را ﺑﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل ارﺳﺎل و دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
)ﺷﻜﻞ .(38

ﺷﻜﻞ  -38ﻛﺎﺷﻒﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮ اﻓﻜﻦ ﺧﻄﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه

ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻴﻢ دﺗﻜﺘﻮر
اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺎﻛﻦ ﺣﺴﺎس و ﺣﺠﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺑﺰرگ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي ورزﺷﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻒ دود ﻳﻮﻧﻴﺰه
اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع دودﻫﺎي ﻣﺮﺋﻲ و ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎدة رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻛﻪ ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎي زﻳﺎدي دارد و ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺗﻮزا ﻛﻢﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻗﺒﻼً از اﻳﻦ ﻧﻮع دﺗﻜﺘﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(39

ﺷﻜﻞ  -39ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻒ دود ﻳﻮﻧﻴﺰه

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺷﻒ ﺣﺮارﺗﻲ ):(Heating Detector
اﻳﻦ ﻛﺎﺷﻒﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻧﻘﻄﻪاي
آن ﺷﺒﻴﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﻓﺘﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺎي ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ دود از ﺳﻨﺴﻮر
ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻧﻮاع اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪهﻫﺎ ،از ﻳﻚ ﻧﻮار ﻓﻠﺰي ﺑﺮاي ﺣﺲ ﻛﺮدن ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻜﻞ آن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ دﻣﺎي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻧﻮار ﻓﻠﺰي ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ از ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻣﺮوزه ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻮار ﻓﻠﺰي از ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻮﭼﻚ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .دﺗﻜﺘﻮر ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻗﻴﻖ در ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴﺎس ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ در
اﻳﻦ دﺗﻜﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ از )ﺑﻲﻣﺘﺎل( ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺗﻜﺘﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل دو ﺗﺮﻣﻴﺴﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ و ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎي
ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ و دﻳﮕﺮي دودي ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺒﻮس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﺔ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ،ﺣﺮارت آن
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن از ﻟﺤﺎظ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،وﺿﻌﻴﺖ دﺗﻜﺘﻮر از ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ
آﻻرم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﻻ رود و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة آﻻرم روﺷﻦ ﮔﺮدد.
در اﺗﺎقﻫﺎي ﺷﺒﻜﺔ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎي اﺗﺎق )ﺑﺪﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺎي دﺳﺘﮕﺎه و آﻻرم
دﺗﻜﺘﻮر ﻣﻲﮔﺮدد( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ زﻳﺎد و ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎﺷﻒﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻧﻘﻄﻪاي
ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺴﺘﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ:
ﺷﺴﺘﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻳﺎ  Manual Call Pointﻳﻜﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻋﻼم آﺗﺶﺳﻮزي ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ،ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﭻ و ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز
ﺣﺎﻟﺖ آﺗﺶﺳﻮزي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪة آﺗﺶﺳﻮزي ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ آن را ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻧﮓ ﻫﺸﺪار )آﻻرم( ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورﻳﻢ
)ﺷﻜﻞ .(40

ﺷﻜﻞ  -40ﺷﺴﺘﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ آژﻳﺮ:
ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ،داراي ﻳﻚ ﻣﺪار ﺻﻮﺗﻲ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺑﻮده و از ﺻﺪاي دﻳﮕﺮآژﻳﺮﻫﺎ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(41

ﺷﻜﻞ  -41ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ آژﻳﺮ
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ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ):(Control Panel
ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻤﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع آن داراي اﺟﺰا وﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮد اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺳﺴﻮر ،ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ و ﭘﺎﻧﻞﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪارﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و
ﻳﻚ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ ) (Displayﻛﻪ داراي ﭼﺮاغﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﺣﺮﻳﻖ ﻗﻄﻌﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻣﺪار،
ﻗﻄﻊ ﻣﺪار آژﻳﺮ ،ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺪار ﺑﺮق و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻧﻘﺺ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدي ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺮ ﻣﺪار ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و ﭼﺮاﻏﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺻﺪاي آژﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل
در آﻣﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﻴﮕﻨﺎل درﻳﺎﻓﺘﻲ از دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎ را ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دود ،ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺷﻌﻠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪارﻫﺎي آژﻳﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪه ) (Repeaterﺑﺎﻋﺚ
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﻲﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ .(42

ﺷﻜﻞ  - 42ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ

ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ):(LED MONITOR
اﻳﻦ ﭼﺮاغ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة ﺻﺤﻴﺢ از
ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ .(43

ﺷﻜﻞ  -43ﭼﺮاغ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻨﺪة اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ):(Repeater
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺮاغﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺷﻜﺎﻻت ﻫﺮ ﻣﺪار ،ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﻮده و اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺮاغ ﭼﺸﻤﻚزن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را
ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪوﻗﻮع ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد و روي دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و
ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آﺗﺶﺳﻮزي و ﻳﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﻌﻴﻮب را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﻲآورد.
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﭘﻼن ﺻﻔﺤﻪ  48ﺷﻜﻞ  33را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

در اﻣﺎﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺳﺮﻳﻊاﻻﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ آﺗﺶﺳﻮزي ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ داﻣﻨﻪدار ﻣﻲﮔﺮدد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎﻣﻞ آب ﭘﺎش ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ را ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﺎزد ﻣﺴﺘﻘﺮ و اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و اﻃﻔﺎي آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن
ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻣﻨﻴﺖ درﻳﺎﻧﻮردي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺟﺪي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﺮﻳﻊ و
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻜﺮر ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ ﺳﺎده را ﻃﺮاﺣﻲ و آن را راهاﻧﺪازي ﻛﻨﻴﺪ.

ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ )راهاﻧﺪاز ﻧﺮم(
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ وﺳﻴﻠﻪاي ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺮم و ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ .(44

ﺷﻜﻞ  -44راه اﻧﺪازﻧﺮم )ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ(

در اﺑﺘﺪا ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﻤﺔ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را راهاﻧﺪازي ﻛﺮد .ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي دارﻧﺪ
و ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﺔ ﺧﺎﺻﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز زده و راهاﻧﺪازي ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ روش» ،راهاﻧﺪازي
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع راهاﻧﺪازي ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل راهاﻧﺪازي را ﻣﻲدﻫﺪ .در ﺧﻴﻠﻲ از اوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل در راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر
ﻧﻴﺎزي ﻧﺪارﻳﻢ )ﻣﺜﻼً در ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮان ﭘﺎﻳﻴﻦ(؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ راهاﻧﺪازي
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ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪﻓﺎز ﻳﻚ ﺳﺮي اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎر داﺋﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺲ از راهاﻧﺪازي اﺳﺖ ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﮕﺎم
راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ داﺋﻢ آن از ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ
اﺷﻜﺎل ﺧﺎﺻﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮق ﺷﻨﺎور و ﻳﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﻲ
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻛﺸﻴﺪن ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ از ﺑﺮق ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ ﻟﺤﻈﻪاي
ﺷﺪه و در ﻛﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
ﭘﺲ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر وﺳﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و اﺟﺎزة ﻛﺸﻴﺪن
ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي زﻳﺎد را از ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻧﻤﻲدﻫﻴﻢ.
ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي اﺳﺖ وﻟﻲ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي
دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ دارد.
ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺮم« در راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر:
ﻣﻔﻬﻮم »ﻧﺮم« ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﻧﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺪرﻳﺠﺎً دور ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دور اﺳﻤﻲ ﺧﻮد
ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن راهاﻧﺪازي در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺼﺎل
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺟﻠﻮي ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر را در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي
ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺣﺘﻤﺎً ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻌﻀﻲ راﻧﻨﺪهﻫﺎ را در ﻫﻨﮕﺎم  Take Upدﻳﺪهاﻳﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﻴﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻻﺳﺘﻴﻚﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر وارد ﻣﻲﺷﻮد .وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ راهاﻧﺪازي
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ  Take Upﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ دارد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮد را راهاﻧﺪازي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ آنرا ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮر و اﺗﺼﺎﻻت و
ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻮن راهاﻧﺪازي ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ اﺟﺰاي ﭼﺮﺧﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻣﻲآورد و اﺳﺘﻬﻼك آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد،
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر وﺳﻴﻠﻪاي ﺟﻬﺖ راهاﻧﺪازي
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ .(45
ﺷﻜﻞ  -45راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر

راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﺻﻴﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ دارد .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮاﺣـﻲ و ﻛـﺎرﺑﺮد ،ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرتﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرتﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت در روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،در ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر
و ﺧﻮدرو را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ﻳﻚ راهاﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ.
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در اﻳﻦ ﻧﻮع راهاﻧﺪازﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻪﻓﺎز ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر
وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻞ روي دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﺎرت ﻣﻲﺷﻮدو ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت از ﭘﻴﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ دور ﻣﻲﮔﻴﺮد و در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ دور ﻧﺎﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ.
در اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻠﻲ راه اﻧﺪاز ﻧﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و وﻇﻴﻔﺔ آن ﻓﻘﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎه راه
اﻧﺪاز ﻧﺮم ،ﻛﺎر ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ورودي ﻣﻮﺗﻮر را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل آن دارد.
ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ راه اﻧﺪاز ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﻪ دو ﻧﻮع اوﻟﻴﻪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 -1در ﻣﺪلﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎي ﭘﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه راه اﻧﺪاز ﻧﺮم ﻣﻮازي )ﭘﺎراﻟﻞ( ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از راهاﻧﺪازي
ﻣﻮﺗﻮر ،ﻛﻨﺘﺎﻛﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﻼً راه اﻧﺪاز را ﺑﺎيﭘﺲ ) (By Passﻛﺮده و از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 -2اﻣﺎ در ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ ،ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎيﭘﺲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴّﺖ
ﮔﺬاردن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎي ﭘﺲ را ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر دارﻧﺪ.
ﺑﺎي ﭘﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت از ﻣﺪار ﺧﺎرج و ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر از ﻣﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﭘﺲ از راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آن وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮق ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎرج از ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد )درﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎي ﭘﺲ( ،ﭘﺲ ﺳﺎﻓﺖ
اﺳﺘﺎرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﻳﻚ ﻣﺪار اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺗﻮر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ .ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرتﻫﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪ.
ﺷﺮح ﻳﻚ ﻣﺪار ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ:
ﺑﺮق ﺳﻪﻓﺎز ﺑﻪ ورودي ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت وارد ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺠﺪداً از آن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد و در ﺑﻴﻦ راه ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﺟﺮﻳﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آن ﺗﺮاﻧﺲﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎً ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﺗﻮر را اﻧﺪازه ﻣﻲﮔﻴﺮد .از آن
ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرتﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﺤﻮة راهاﻧﺪازي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت:
اوﻻً در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي ،ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﺶﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارده ﺑﻪ
ﺷﺒﻜﻪ و ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺣﺘﻤﺎً ﺗﻮﺟﻪ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن راهاﻧﺪازي ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺪود
 6ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻤﻲ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﻤﻲ آن 100آﻣﭙﺮاﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي ﺑﺎ
اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ  600آﻣﭙﺮ از ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻛﺸﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرت ﮔﺸﺘﺎور )ﻧﻴﺮوي دوراﻧﻲ( اﺿﺎﻓﻲ
ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده و ﺟﻠﻮي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﺳﺘﻬﻼك ﺑﻌﺪي را ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺑﻌﻀﻲ
از ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﻴﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﭼﺮﺧﻨﺪة زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﺶﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
ﻫﻨﮕﺎم راهاﻧﺪازي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ آّب ﻛﺸﺎورزي ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ و دور ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮﺗﻮر و ﭘﻤﭗ ،از ﺗﻸﻃﻢ دوراﻧﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آب در داﺧﻞ ﭼﺎه ﻣﻲﺗﻮان
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺗﻸﻃﻢﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاره ﺑﺮﺧﻲ از ﭼﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﭼﺎه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺳﺮﻋﺖ راهاﻧﺪازي در ﭘﻤﭗﻫﺎ ،ﭘﺪﻳﺪة ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن راهاﻧﺪازي ﻫﻢ
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻲآﻳﺪ.
239

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

در ﻣﻮرد ﭘﺪﻳﺪة ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن در ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺪرن اﻣﺮوزي ﻧﺼﺐ راه اﻧﺪازﻫﺎي ﻧﺮم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ از اوﻟﻮﻳﺖ
واﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

ﺟﺪول ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ

ﺑﻮﺗﺮاﺳﺘﺮ
)(.......................

)(...........................
anchor

ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
)……(……….
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ﺑﻮﺗﺮاﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و
ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮاي ﭘﻬﻠﻮ دادن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز
دارﻧﺪ و ﻟﺬا از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي
ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﻨﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ در
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻳﻚ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .داراي
ﻳﻚ ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو ﺟﻬﺖ ﻣﻲﭼﺮﺧﺪ.

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در
ﻳﻚ ﻣﺤﻞ و ﻋﺪم ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ درﻳﺎﻧﻮردي اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ
ﭘﻤﭗ ،ﻟﻨﮕﺮ دواري ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻃﻨﺎب ﺷﻨﺎورﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻜﺸﻨﺪ.

از ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ﺑﺎر ﺑﺮداري در
ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮد ﺷﻨﺎور و ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ و ﺑﺎر ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

ﭘﻤﭗ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
)(..........................

)(.........................
SEWAGE

ﭘﻤﭗ ﺧﻦ
)(.....................

ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ در
اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
درﻳﺎﻧﻮردي ،ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻨﺎور،
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﺔ آن در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و در ﻫﺮ
ﻓﺎﺻﻠﻪاي در درﻳﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺣﻖ ﺗﺨﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻼب را ﻧﺪارﻳﻢ .اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻓﺎﺿﻼب
ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻨﺎور ،اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.

از اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي ﺧﺮوج آب و ﻣﺎﻳﻌﺎت اﺿﺎﻓﺔ
ﻛﻒ ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و داراي اﻧﻮاع
ﺳﻪﻓﺎز ،ﺗﻚ ﻓﺎز و ﻧﻮع  DCﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

از اﻳﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن آب
ﭘﻤﭗ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آب
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻳﺎ
)(..........................
ﺧﺎرج از ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
…………………( ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﺔ آب و روﻏﻦ ﺑﻪ درﻳﺎ
)……
ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮاره آب ﺧﻦ
ﺷﻨﺎور ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ
Oily-Water
Separtor
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه روﻏﻦ را ﺟﺪا ﻛﺮده و آب
آن را در درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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اﺳﺘﺎرﺗﺮ
)(.....................

ﺑﺮاي اﺳﺘﺎرت ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و
ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰل درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺑﺮق  DCﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺷﻨﺎور
)(...........................

ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎرﻫﺎي درون ﺷﻨﺎور
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻛﺞ ﺷﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن آبﻫﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺗﻌﺎدل را ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮداﻧﻴﻢ.

ﻓﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
)(...........................

ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﺔ ﻫﻮاي درون ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﻪ
ﮔﺮم و آزار دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﻜﻨﺪهﻫﺎي ﻗﻮي
)اﻏﻠﺐ ﺳﻪﻓﺎز( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

)(...........................

ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺎران و ﻳﺎ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮج درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد
و اﻏﻠﺐ ﺗﻐﺬﻳﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺮق  DCاﺳﺖ.

)(...........................

در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي اﺑﺮي ﻛﻪ دﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﮔﺮدش اﻳﻦ دوار ،دﻳﺪ از ﺑﻴﻦ آن راﺣﺖﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

Wiper

Clearance
Window

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ردﻳﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

2

ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻤﻜﻦ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري ،ﻧﻤﺮه دﻫﻲ( ﻧﻤﺮه

ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ
در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﮔﺎزﻳﻨﻚ،
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮدي ،ﺳﻜﺎن ،ﻟﻨﮕﺮ ،ﺗﺒﺮﻳﺪ و اﻋﻼم 3
اﻧﺘﻈﺎر
ﺣﺮﻳﻖ را درك و ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺠﻬﻴﺰات :ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارﻫﺎي
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋة ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
در ﺣﺪ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﮔﺎزﻳﻨﻚ،
روي ﺷﻨﺎورﻫﺎ
2
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ
اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮدي ،ﺳﻜﺎن ،ﻟﻨﮕﺮ ،ﺗﺒﺮﻳﺪ و اﻋﻼم
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس ،ﻛﺎرﮔﺎه،
در ﺷﻨﺎور
ﺣﺮﻳﻖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎور
ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﮔﺎزﻳﻨﻚ،
1
ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮدي ،ﺳﻜﺎن ،ﻟﻨﮕﺮ ،ﺗﺒﺮﻳﺪ و اﻋﻼم
ﺣﺮﻳﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ درك ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎورﻫﺎ
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات )ﻧﺖ( اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ و ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﺎن ،اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﻪداري و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ،اﻣﺮي روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﺮوف»ﭘﻴﺶﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ« ،در اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺖ.ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد :ﻳﻜﻲ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﻪداري و اﻳﻦﻛﻪ
ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد آن ﭼﻪ اﺛﺮاﺗﻲ دارد؛ و دﻳﮕﺮي داﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﮕﻪداري ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ،
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن را ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و اﻫﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ »ﻧِﺖ« ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
ﺷﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻛﺮدن ﻧﮕﻪداري و
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﺑﺤﺚ اﻳﻤﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎرج از ﺷﻨﺎور در ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎ ﻧﻮردي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻮدن ﻟﺤﻈﺎت در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﻧﻮردي ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روي آوردن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ »ﻧﺖ« دﻗﻴﻖ ،ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(46
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در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﺔ
ﻧﮕﻪداري ﭘﻴﺶﮔﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ اﻧﺪﻛﻲ در ﻧﮕﻪداري ،آﻧﺎن را از اﺟﺒﺎر در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .در ﻋﺮﺻﺔ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن
در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص درﻳﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ در درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻮاره ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
اﻧﻮاع ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات )ﻧﺖ(:
ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه و ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺖ وﺟﻮد دارد:
 -1ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧِﺖ اﺿﻄﺮاري )ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺮاﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه(  (B.M) Break Down Maintenanceﻳﺎ Emergency
(E.M) Maintenance
 -2ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺻﻼﺣﻲ )در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﻋﻴﺐ ،ﻧﮕﻪ داري را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(Condition Base :
(C.B.M) Maintenance
 -3ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ(P.M) Privantive Maintenance :
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺖ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد دارد .ﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻻﻳﺖﻫﺎي ﻧﮕﻪداري ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
اﺳﺖ و ﺣﺎل آنﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و
اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﻴﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﺖ ،در دورهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ
ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي در اﻳﻤﻨﻲ و
ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد در ﻃﻮل درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻛﻨﻴﻢ و ﻋﻤﺮﻛﺎري اﻳﻤﻦ آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ:
ﻧﻮع و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻧﻘﺶ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات،
دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﻲ در آن دﺳﺘﮕﺎه،
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ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ،رﺷﺪ و اﻫﺪاف
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻤﻚ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻋﻤﺪه وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن در ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ
ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻨﻴﺖ در آبﻫﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﭼﺮا ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻠﻤﻮس از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻲ اﺷﺎره و دﻻﻳﻞ
ﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨﺪهاي ﺑﺮاي آن اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﻤﻴﺮات:
ﻫﻤﺔ وﺳﺎﻳﻞ ،در ﻣﻌﺮض ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ و اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮش ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺒﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺪف از ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ
اﻗﻼم و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺮﺳﻮده ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن را اﻓﺰاﻳﺶ و آن وﺳﻴﻠﻪ را در ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﮕﻪداري
ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ،ﻫﻮاي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب درﻳﺎ ،دﻣﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ،ﺗﻜﺎنﻫﺎي ﻣﺪاوم و
ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ،ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺨﺖ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺼﻮب و ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺎز وﻳﮋهاي ﺑﻪ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ دارﻧﺪ و از ﺳﻮي
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻧﺠﺎم درﻳﺎﻧﻮردي و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻣﻮر
ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﻨﺘﺮل و
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﺎدي و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻴﻮب آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ،ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻔﻲ
در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻋﻴﺐ دﺳﺘﮕﺎه را دﻗﻴﻘﺎً ﻧﻘﻄﻪﻳﺎﺑﻲ و رﻓﻊ ﻧﻤﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و اﺟﺮاي ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ
ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ذي رﺑﻂ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
و اﻳﻦ ﻣﻬﻢ وﺟﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻣﻮزشﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻮش و ذﻛﺎوت ذاﺗﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﻠﻤﺎً اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آﻣﺎدي ،اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  ...ﺑﻮده ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﻣﻮارد ﻋﻤﺪة آن ﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻧﻮاع ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه:
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،روشﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻏﻴﺮه در
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ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و اﻏﻠﺐ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ارﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻮﻣﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ،راه و روﺷﻲ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ اﻧﻮاع ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺎم ،ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎرة ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 (1ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ) ( Breakdown Maintenance
 (2ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ (Preventive Maintenance) PM
 (3ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻮﻳﺎﻧﻪ (Predictive Maintenance) PDM
 (4ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺻﻼﺣﻲ ) (Corrective Maintenance
 (5ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﻬﺮه ور ﺟﺎﻣﻊ )(Total Productive Maintenance. TPM
 (6ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﺎب )( Lean Maintenance
 (7ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات دورهاي )( Shut Down Priodic maintenance
 (8ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن(Reliability Centered Maintenance)RCM
 (9ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﺖ واﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ (Quick Response Maintenance) QRM
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﭼﺮا ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻳﺎ
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﻧﻮرد ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت و ﻫﻢ رﺷﺘﺔ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻛﻼس ارا ﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ): Preventive Maintenance (PM
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻨﺎوﺑﻲ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دورهﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﻛﻢ ﺷﺪن
ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺷﻜﺴﺖﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ  PMﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
»ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻳﻚ روش ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﮕﻪداري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻔﺎت اﺿﻄﺮاري ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت« و ﭼﻮن »ﻧﺖ«
ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﺎوب اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
و اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ Time Based
 Maintenanceﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ .(47

ﺷﻜﻞ  -47ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ
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ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺑﺮق ﺷﻨﺎور

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻧﺖ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ:
 -1ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻏﻴﺮﻋﺎدي اﺟﺰاي ﻣﺎﺷﻴﻦ) :ﻧﻈﺎﻓﺖ ،آﭼﺎرﻛﺸﻲ و روانﺳﺎزي ،روﻏﻦﻛﺎري و ﮔﺮﻳﺲﻛﺎري(.
 - 2ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻔﺎت اﺿﻄﺮاري :ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾﻫﺎي دورهاي ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه )ﺷﻜﻞ .(48

ﺷﻜﻞ  -48ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات

در ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮدي دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
را ﻗﺒﻞ از ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آن در ارﮔﺎنﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ:
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،در ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرداري از:
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻛﺎردان و آﻣﻮزش دﻳﺪه
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺴﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻴﺴﺮ و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ و ﺣﺠﻢ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﮔﺎنﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب در ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻪداري  3Mﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ.
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در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻨﺎوري و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﺒﻴﻴﻦ
و ﻫﻤﺎن روشﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﻜﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ذي رﺑﻂ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪار اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ،اﻗﻼم و ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺴﺖ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت و ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻂﻣﺸﻲ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻣﺪون
ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون و زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻨﻮع و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻳﻚ ﺷﻨﺎور ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد وﻗﺖ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻧﺪه ،اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﻻزم ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ ) ،(Prejoining Trainingاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺴﺖ
و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻏﻴﺮه ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ارﮔﺎنﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﺗﻮان
ﻧﺮماﻓﺰاري و ﺳﺨﺖاﻓﺰاري داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻧﻈﺎرﺗﻲ ،ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ و  ...ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل و اﺟﺮا
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﭼﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ و روش ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﻧﻮرد ﭘﻴﺸﻜﺴﻮت و ﻫﻢ رﺷﺘﺔ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﮕﻪداري و
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺷﻨﺎ و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در ﻛﻼس ارا ﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺼﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ:
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮا ،ﻧﮕﻪداري و
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺪﻧﻪ ،ﻋﺮﺷﻪ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي راﻧﺶ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺑﺮﻗﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﻤﺎع ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲﮔﺮدد:
 -1ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ):(Organizational Maintenance Level
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻤﻴﺮات در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن واﺣﺪ ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﻧﮕﻪداري ،ﺳﺮوﻳﺲ ،روﻏﻦﻛﺎري و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻌﻤﻴﺮات
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ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺣﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﻮﻧﻴﺖﻫﺎ ،ﺑﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﻋﻢ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد )ﺷﻜﻞ .(49

ﺷﻜﻞ  -49ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎورﻫﺎ

 – 2ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻤﻴﺮات ردة ﻣﻴﺎﻧﻲ ): (Intermediate Maintenance Level

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﻪ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ردة ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ )ﺗﻌﻤﻴﺮات رده دﭘﻮﻳﻲ( و ﺗﻌﻤﻴﺮات ردة
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺎرج از ﻳﮕﺎن ﺷﻨﺎور در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮات ردة ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺗﺮ آﻣﻮزش
دﻳﺪه ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻗﻼم و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ .(50

ﺷﻜﻞ  -50ﺗﻌﻤﻴﺮات رده ﻣﻴﺎﻧﻲ

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ،ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﺿﺮورت آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در
اﺳﺮع وﻗﺖ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.
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 – 3ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻤﻴﺮات دﭘﻮﻳﻲ ) : ( Depot Maintenance Level

اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي داﺧﻞ و ﻳﺎ ﺧﺎرح از ﻛﺸﻮر ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪة اﺻﻠﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و
ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪة ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ از
ﺟﻤﻠﻪ اورﻫﺎل و ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﻴﻨﻪ ،ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻪروز رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺗﺴﺖ و
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎور ﭘﺲ از ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و  ...ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد و ﺷﻨﺎور را ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره
ﻛﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺘﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺼﻮب ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ )ﺷﻜﻞ .(51

ﺷﻜﻞ  -51ﺗﻌﻤﻴﺮات دﭘﻮﻳﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻮزﻳﻊ روش ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ را در ﺳﻪ رده ﺑﺮرﺳﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻪ ﻓﺎز روش ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ را در ﺳﻪ رده ﺑﺮرﺳﻲ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ

ﺑﺤﺚ ﻛﻼﺳﻲ

ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ
و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را در ﻛﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.

اﺻﻮﻟﻲﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭼﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﺑﺰار و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭼﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ؟
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ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪاي
ردﻳﻒ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر )اﺑﺰار ،ﻣﻮاد،
ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻣﻜﺎن(

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ
اﻧﺘﻈﺎر

3

اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ،داوري،
ﻧﻤﺮه دﻫﻲ(

ﻧﻤﺮه

اﻫﻤﻴﺖ ،اﻫﺪاف و اﻧﻮاع ﻧﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي اﺟﺮا داﺷﺘﻪ 3
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺠﻬﻴﺰات :ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ و
ﺗﺎﺣﺪودي اﻫﻤﻴﺖ ،اﻫﺪاف و اﻧﻮاع ﻧﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻪداري ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋة ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي
در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي 2
ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ.
و ﺗﻌﻤﻴﺮات
اﺟﺮا در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻜﺎن :ﻛﻼس ،ﻛﺎرﮔﺎه ،ﺷﻨﺎور و
ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺖ و
اﻫﺪاف آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر

1
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ﺷﺮح ﻛﺎر:
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق در ﺷﻨﺎورﻫﺎ :
ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي  ACو  DCو ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﻮﻳﭻ ﺑﺮد اﺻﻠﻲ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ
اﻧﻮاع دﻳﺎﮔﺮام ﻫﺎي ﻓﻨﻲ در ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﺪة ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻨﺎوري دارﻧﺪ:
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻜﺎن ،ﻟﻨﮕﺮ ،دﮔﺎﺳﻴﻨﻚ ،ﻛﺎﺗﻮدﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﺸﻦ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮﻳﻖ ،ﺳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺒﺮﻳﺪ و ...
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ،اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮات ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺼﻮب در ارﮔﺎنﻫﺎي
درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر:
ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و اﻫﻤﻴﺖ آن
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،رده ﻣﻴﺎﻧﻲ و دﭘﻮﻳﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﻜﺮد:
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮة ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻧﻴﺰ
آﺷﻨﺎ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ:
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻزم از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻨﺎور ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎص ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪداري ﺷﻨﺎورﻫﺎﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ،اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات:
ﺷﺮاﻳﻂ :ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات :اﻧﻮاع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎورﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﺼﺎل ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺑﺮق ﺳﺎﺣﻞ ،ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
در ﺷﻨﺎورﻫﺎ.
ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎر

ردﻳﻒ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮة ﻗﺒﻮﻟﻲ از 3

1

ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺮق ﺷﻨﺎورﻫﺎ

2

2

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮﻗﻲ در ﺷﻨﺎور

1

3

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻪداري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﻨﺎورﻫﺎ

1

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﺗﻮﺟﻬﺎت زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ
و ...
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات
* ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻤﺮة ﻫﻨﺮﺟﻮ

2
*

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲ .(1393) .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ،دﻓﺘﺮ
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -2اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲ .(1392) .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
آﻣﻮزﺷﻲ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺣﺮﻓﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻣﺨﺎﺑﺮات درﻳﺎﻳﻲ .(1392) .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
آﻣﻮزﺷﻲ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -4راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي .(1393) .ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ،دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -5ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.1391 ،
 -6ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ،اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ .(1394) .ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  .DCدﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪاي و
ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -7ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .(1395) .دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ ﻓﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪاي و
ﻛﺎرداﻧﺶ.
 -8دﻧﻴﺲ ﺗﻲ ﻫﺎل .ﻋﻠﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮق در درﻳﺎ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺣﺴﻦﻧﮋاد ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﺳﭙﺎه ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
آﻣﻮزش و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ.
 -9اچ .دي .ﻣﻚ ﺟﻮرج .ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻴﺮدار ﻫﺮﻳﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﻬﺪﻳﻪ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺘﺮك ﺳﭙﺎه ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ.
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ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻄﻴﺮ ﺧﻮد در اﺟﺮاي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻬﻢ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ در
اﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ راهاﻧﺪازي ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﺎرة ﻛﺘﺎبﻫﺎي
درﺳﻲ ﻧﻮﻧﮕﺎﺷﺖ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎي درﺳﻲ را در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﭼﺎپ ،ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .در اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ راﻫﺒﺮي دروس ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻧﺪهاي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎران ،اﺳﺎﻣﻲ دﺑﻴﺮان و ﻫﻨﺮآﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را در
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺘﻮاي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻳﺎري ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻋﻼم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
آﻗﺎي ﻣﺴﻌﻮد ﻳﻮﺳﻔﻲ
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ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
 -1اداره ﻛﻞ اﻣﻮر درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردي
 -2ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 -3ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ راﻫﺒﺮدي ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 -4ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 -5ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 -6دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮري ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ

