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8- برای این منظور باید با فشردن دکمه ی 
InsertComponent           از ن��وار 
Relays/ و انتخ��اب Electrical اب��زار

Contacts از پنج��ره روب��رو پنج��ره ی 
بعدی ظاهر می شود. 

9- در ای��ن پنج��ره عالم��ت بوبی��ن 
کنتاکتور دیده می ش��ود ک��ه در زیر آن 
Relay Coil نوشته شده آن را   انتخاب  

و دکمه  ی OK  را بزنید. 
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10- در این حال عالمت بوبین کنتاتور 
ب��ه صورت ش��ناور ظاهر ش��ده آن را در 
محل مناس��ب روی مدار فرمان جانشین 

خط سازید.

11- کنتاکت کنتاکتور را نیز می توانیداز 
همان پنجره ای که بوبین را ایجاد کردید 
)اولین عالمت از س��مت چپ کنتاکت باز 
 OK کنتاکت��ور( انتخاب کنید و دکمه ی

را بزنید. 
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12- در ای��ن حال کنتاکت باز  کنتاتور 
ب��ه صورت ش��ناور ظاهر ش��ده آن را در 
محل مناس��ب روی مدار فرمان جانشین 

خط سازید.

 به این ترتیب می توانید هر مدار دل خواه 
را  رس��م نمایید. برای آش��نایی بیشتر با 
AutoCAD Electrical ب��ه  کم��ک 
مربی خ��ود می توانید مطال��ب بیش تری 
بگیری��د.     ی��اد  برنام��ه   Help از   را 



فصل پنجم

راه اندازی موتورهای الکتریکی سه فاز

با رله های قابل برنامه ریزی
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 پرسش های کار عملی 1

1- در اج��رای مدار ه��ای راه ان��دازی موتورهای الکتریکی با رله های قابل برنامه ریزی م��دار . . . . . . . . . .  دقیقا مدار
. . . . .  . . . .خواهد بود که در فصل های قبل با آن آشنا شدید. 

2- بخش سخت افزاری و نرم افزاری مدار فرمان، در رله های قابل برنامه ریزی )PLR( در زیرتوضیح داده شده 
است، آن را کامل کنید.    

الف- بخش س��خت افزاری مدار فرمان بخش��ی از مدار فرمان اس��ت که با سیم کشی توسط. . . . . . . .و . . . . ..  . .. . . روی 
رله قابل برنامه ریزی ایجاد می شود و به عبارتی سیم کشی روی دستگاه رله محسوب می شود.

ب- بخ��ش ن��رم اف��زاری مدار فرمان بخش��ی از مدار فرمان اس��ت ک��ه. .. .. . . و .. . . . . . . . آن با رایانه اس��ت  که در 
راه اندازی های مختلف  . . .  . . . . . است و به عبارتی برنامه مدار فرمان است که داخل دستگاه رله ریخته می شود. 

3- رله منطقی قابل برنامه ریزی )PLR( را تعریف کنید:

4- مزایای استفاده از رله قابل برنامه ریزی را  نسبت به مدارهای کنتاکتوری بنویسید:

5- در ستون سمت راست نام شرکت های سازنده ای نوشته شده توسط پیکان شرکت را به رله قابل برنامه ریزی 
که شرکت سازنده ی آن است مربوط کنید.  

 EASY                                                        زیمنس
ZEN                                                    تله مکانیک

 ZELIO                                                          امرون
LOGO!                                                            مولر
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 6- تصویر واقعی چهار نمونه رله قابل برنامه ریزی که در حال حاضر توس��ط س��ازندگان آن ها تولید می ش��ود 
درشکل 1-5 آمده است نام رله قابل برنامه ریزی را بنویسید.

شکل5-1

7- در مورد شکل ظاهری رله های قابل برنامه ریزی درست یا نادرست  بودن جمله را با عالمت  مشخص کنید.
الف(ترمینال های ورودی در باال و ترمینال های خروجی در پایین رله قابل برنامه ریزی قرار دارند.

             درست                                                     نادرست       
ب(ترمینال های ورودی با حرف I و یک شماره مانند I1 و I2 وI3 و . . .  مشخص می شوند.   

             درست                                                     نادرست       
ج(ترمینال های خروجی با حرفQ و یک شماره مانند Q1 و Q2 وQ3 و....مشخص می شوند.

             درست                                                     نادرست       
د(شستی ها و میکروسویچ به خروجی و کنتاکتور- المپ یا شیربرقی به ورودی متصل می شود.     

             درست                                                     نادرست       

8- در ش��کل 2-5 اجزای داخلی  یک رله قابل برنامه ریزی )PLR( آمده اس��ت نام هر قس��مت را در مستطیل 
مربوط به آن بنویسید.

شکل5-2

................................................. ................................................. ................................................. .................................................
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9- در ش��کل 3-5 ش��مای ظاهری یک رله قابل برنامه ریزی )PLR( آمده اس��ت نام قسمت های مختلف را در 
ابرها بنویسید.

شکل5-3

10- زبان برنامه نویسی نردبانی را در سطر های زیر معرفی کنید:

11-زبان برنامه نویسی بلوکی را در سطر های زیر معرفی کنید:
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12- جداول مربوط به راه اندازی موتور به صورت لحظه ای مربوط به شکل های 4-5 و 5-5 را در صورتی که  در 
لحظه ی فشردن شستی خروجی  Q فعال می شود در خانه مربوط عالمت بزنید.

شکل5-5

شکل5-4

1
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 پرسش های کار عملی 2

1-ورودی تحریک شده و تحریک نشده را تعریف کنید و جدول مربوط به آن را در زیر تکمیل کنید. 

الف( در جدول1-5 با توجه به نوع ورودی ها تحریک شده یا تحریک نشده بودن آن ها را در جاهای خالی جدول 
مشخص کنید.

ب( در جدول2-5 با توجه به نوع ورودی ها تحریک شده یا تحریک نشده بودن آن ها را در جاهای خالی جدول 
مشخص کنید. 

جدول 5-1

جدول 5-2
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2- با توجه به نقش��ه ی مدار راه اندازی موتور س��ه فاز به صورت دایم، برای جاهای خالی در جمالت زیر برنامه 
مناسب را مشخص کنید. 

� در صورت��ی که بخواهیم با دو شس��تی وصل )START( راه اندازی دای��م کار یک موتور را انجام دهیم برنامه 
. . . . . . . مناسب است. 

� در صورتی که با )STOP( یا شس��تی قطع I1 و )START(یا شس��تی وصل I2 بخواهیم راه اندازی دایم کار 
را انجام دهیم برنامه . . . . . مناسب است.

� در صورت��ی ک��ه بخواهیم با دو شس��تی قط��ع )STOP( راه اندازی دایم کار یک موت��ور را انجام دهیم برنامه
 . . . . . . . مناسب است. 

� درصورتی که با )START(یا شس��تی وصل I1 و)STOP( یا شستی قطع I2 بخواهیم راه اندازی دایم کار را 
انجام دهیم برنامه . . . . . مناسب است.

Q1

Q1I1 I2

Q1

Q1I1 I2

Q1

Q1I1 I2

Q1

Q1I1 I2

شکل5-6

شکل5-7

بالف

ج
د
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3- با توجه به نقش��ه ی مدار، راه اندازی موتور س��ه فاز به صورت دایم، برای جاهای خالی در جمالت زیر برنامه 
مناسب را مشخص کنید.

بالف

دج
شکل5-8

� در صورتی که بخواهیم با دو شس��تی وصل )START( راه اندازی دایم کار یک موتور را انجام دهیم، برنامه . 
. . . . . . مناسب است. 

� در صورتی که با )STOP( یا شستی قطع I1 و )START( یا شستی وصل I2 بخواهیم راه اندازی دایم کار 
را انجام دهیم برنامه . . . . . مناسب است.

� در صورتی که بخواهیم با دو شستی قطع )STOP( راه اندازی دایم کار یک موتور را انجام دهیم، برنامه
 . . . . . . . مناسب است.

� درصورتی که با )START( یا شس��تی وصل I1 و )STOP( یا شس��تی قطع I2 بخواهیم راه اندازی دایم کار 
را انجام دهیم برنامه . . . . . مناسب است. 
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شکل5-9

شکل5-10

شکل5-11

4�  برنامه ی ش��کل 9-5 برای مدار راه اندازی دایم کار را به گونه ای کامل کنید که با فش��ردن START متصل 
به ورودی I2 موتور دایم روشن شود و با فشردن START  متصل به ورودی I1 خاموش شود.

5- برنامه ی شکل 10-5  برای مدار راه اندازی دایم کار را به گونه ای کامل کنید که با فشردن START متصل 
به ورودی I2 موتور دایم روشن شود و با فشردن STOP متصل به ورودی I1 خاموش شود.

6- برنامه ی ش��کل 11-5  برای مدار راه اندازی دایم کار را به گونه ای کامل کنید که با فش��ردن STOP متصل 
به ورودی I2 موتور دایم روشن شود و با فشردن START  متصل به ورودی I1 خاموش شود.
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7- برنامه ی ش��کل 12-5  برای مدار راه اندازی دایم کار را به گونه ای کامل کنید که با فش��ردن STOP متصل 
به ورودی I2 موتور دایم روشن شود و با فشردن STOP  متصل به ورودی I1 خاموش شود.

شکل5-12

8- برنامه ی مدار راه اندازی دایم کار باال را به گونه ای 
 I2 متصل به ورودی STOP کامل کنید که با فشردن
موتور دایم روشن شود و با فشردن STOP  متصل به 

ورودی I1 خاموش شود.

9- برنام��ه ی مدار راه اندازی دایم کار باال را به گونه ای 
کام��ل کنید که با فش��ردن START متصل به ورودی 
I2 موتور دایم روشن ش��ود و با فشردن STOP متصل 

به ورودی I1 خاموش شود.

10- برنامه ی مدار راه اندازی دایم کار باال را  به گونه ای 
 I2 متصل به ورودی STOP کامل کنید که با فشردن
موتور دایم روش��ن شود و با فشردن START  متصل 

به ورودی I1 خاموش شود.

11- برنامه ی مدار راه اندازی دایم کار باال را به گونه ای 
کامل کنید که با فش��ردن START متصل به ورودی 
  START موت��ور دایم روش��ن ش��ود و با فش��ردن I2

متصل به ورودی I1 خاموش شود.

شکل5-13
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 پرسش های کار عملی 3

1- با توجه به آن که در سیم کشی روی دستگاه رله، ورودی ها را مستقل از هم در نظر می گیریم  در زیر درستی 
یا نادرستی جمله را عالمت بزنید. 

الف(می توانیم دو شستی را سری کنیم  و بعد به یکی از ورودی های دستگاه رله اتصال بدهیم.
         درست                                                          نادرست       

ب( می توانیم بی متال و شستی STOP را سری کنیم  و بعد به یکی از ورودی های دستگاه اتصال دهیم. 
               درست                                                          نادرست        

ج( س��ری ک��ردن فیوز و بی متال قب��ل از همه ورودی ها و بع��د ازآن می توانیم هر ورودی را مس��تقل در نظر 
بگیریم.                

              درست                                                           نادرست       
د( می توانیم ورودی فیوز و بی متال را نیز مستقل در نظر بگیریم  و اثر این کار را در برنامه  اعمال  کنیم.

              درست                                                           نادرست       
ه( می توانیم فیوزی جداگانه برای ورودی  ها و فیوزی جداگانه برای خروجی ها در نظر بگیریم.                           

              درست                                                           نادرست

شکل5-14 شکل5-15
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2-  نقشه ی  مدار راه  اندازی دایم کار موتور را با دو شستی START در ورودی ها تکمیل کنید.

شکل5-16
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3- نقش��ه ی مدار راه اندازی دایم کار موتور را با) START برای روشن کردن و STOP  برای خاموش کردن( 
تکمیل کنید.

شکل5-17
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)RS 4- نقشه ی مدار راه اندازی دایم کار موتور را با دوشستی استارت در ورودی ها تکمیل کنید.)با تابع

شکل5-18
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5- نقشه ی مدار راه اندازی دایم کار موتور را با تابع  RS تکمیل کنید.

شکل5-19
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6- فرض کنید مدار راه اندازی دایم کار به وسیله رله قابل برنامه ریزی را با وجود شستی STOP برای خاموش 
کردن و START برای روش��ن کردن در سیم کش��ی برنامه نویسی کنیم در زیر این کار به دو صورت انجام گرفته 

است.

شکل5-20

 در مدار س��مت چپ به ازای شس��تی STOP  در سیم کش��ی برای خاموش کردن مدار در برنامه یک ورودی 
کنتاکت بس��ته I1 در نظر گرفتیم اما در مدار سمت راس��ت به ازای شستی STOP در سیم کشی برای خاموش 
کردن مدار در برنامه یک کنتاکت بازI1 در نظر گرفته شده از این تفاوت در دو مدار چه نتیجه ای می گیرید؟   

راهنمایی: از مفهوم ورودی تحریک شده و تحریک نشده استفاده کنید.
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گزارش کار عملی3
نام کار عملی: راه اندازی موتور سه فاز به صورت دایم کار                                                                 تاریخ انجام کار عملي:    /     /   13  

شرح کار:

عیوب احتمالی در کار:

طرز کار مدار را بنویسید:

ف
دي

ر

تعداد/مقدارمشخصات فنينام وسيله

ف
دي

ر

تعداد / مقدارمشخصات فنينام وسيله

15

26

37

48

ف
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

نام ابزار

147

258

369

لیست وسایل مورد نیاز:

لیست ابزار مورد نیاز:
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نقشه ي کار عملي



172

7- نقشه ی مدار راه اندازی موتور کنترل از دو محل را تکمیل کنید.

شکل5-21
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8-نقشه ی مدار دستگاه پرس را تکمیل کنید.

شکل5-22
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 پرسش های کار عملی 4

1- اگر  برنامه ی ش��کل 23-5 را به عنوان  برنامه ی یکی پس از دیگری به جای برنامه ای که در کتاب درس��ی 
رسم شده بپذیریم، چه تفاوتی  از نظر کارکرد با هم خواهند داشت؟  

شکل5-23

آیا می توان گفت برنامه باال برای راه اندازی دو موتور به صورت یکی پس از دیگری عملکردی مشابه مدار شکل 
22-4 در کار عملی 3 فصل قبل دارد؟
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2- برنامه و مدار سیم کشی راه اندازی دایم با کنتاکت بسته بی متال در ورودی سیم کشی را تکمیل کنید.

شکل5-24
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3- نقشه ی مدار راه اندازی یکی پس از دیگری را تکمیل نمایید.

شکل5-25
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گزارش کار عملی4
نام کار عملی: راه اندازی موتور سه فاز به  صورت یکی پس از دیگری                                   تاریخ انجام کار عملي:    /     /   13  

شرح کار:

عیوب احتمالی در کار:

طرز کار مدار را بنویسید:

ف
دي

ر

تعداد/مقدارمشخصات فنينام وسيله

ف
دي

ر

تعداد / مقدارمشخصات فنينام وسيله

15

26

37

48

ف
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

نام ابزار

147

258

369

لیست وسایل مورد نیاز:

لیست ابزار مورد نیاز:
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نقشه ي کار عملي
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 پرسش های کار عملی 5

1- نقشه ی مدار راه اندازی چپگرد- راستگرد با حفاظت کامل را تکمیل نمایید.

شکل5-26
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2- نقشه  ی مدار راه ا ندازی چپگرد- راستگرد سریع را تکمیل نمایید.

شکل5-27
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3- نقشه ی مدار راه اندازی چپگرد- راستگرد سریع  دستی و با میکروسویچ را تکمیل نمایید.

شکل5-28
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4- نقشه ی مدار چپگرد-راستگرد سریع را تکمیل نمایید. برنامه ی نردبانی)در برنامه از کنتاکت باز  یک خروجی 
در مسیر reset خروجی دیگر استفاده کنید(.

شکل5-29
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گزارش کار عملی5
نام کار عملی: راه اندازی موتور س�ه فاز به  صورت چپگرد-راس�تگرد           تاریخ انجام کار عملي:    /     /   13  

شرح کار:

عیوب احتمالی در کار:

طرز کار مدار را بنویسید:

ف
دي

ر

تعداد/مقدارمشخصات فنينام وسيله

ف
دي

ر

تعداد / مقدارمشخصات فنينام وسيله

15

26

37

48

ف
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

نام ابزار

147

258

369

لیست وسایل مورد نیاز:

لیست ابزار مورد نیاز:
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نقشه ي کار عملي
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 پرسش های کار عملی 6

1- نقشه ی مدار کوره را تکمیل کنید.

شکل5-30
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گزارش کار عملی6
نام کار عملی: راه اندازی موتور سه فاز به صورت توقف زمانی در یک کوره          تاریخ انجام کار عملي:    /     /   13  

شرح کار:

عیوب احتمالی در کار:

طرز کار مدار را بنویسید:

ف
دي

ر

تعداد/مقدارمشخصات فنينام وسيله

ف
دي

ر

تعداد / مقدارمشخصات فنينام وسيله

15

26

37

48

ف
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

نام ابزار

147

258

369

لیست وسایل مورد نیاز:

لیست ابزار مورد نیاز:
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 پرسش های کار عملی 7

1- نقشه ی مدار راه اندازی موتور به صورت ستاره – مثلث دستی را تکمیل نمایید.

شکل5-31
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2- نقشه ی مدار راه انداز ی موتور به صورت ستاره – مثلث اتوماتیک را تکمیل نمایید.

شکل5-32
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3- در تمرین کار عملی 4 فصل قبل یک مدار تایمری برای پرس معرفی ش��د که محدودیتی در اختالف زمان 
فشردن شستی های آن قرار داده شده بود. با توجه به آن که با طرز کار آن آشنا شده اید، اکنون برنامه ی زیر که 

برای کار آن مدار طراحی شده را تکمیل کنید.

شکل5-33
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گزارش کار عملی7
نام کار عملی: راه اندازی موتور سه فاز به صورت ستاره-مثلث                       تاریخ انجام کار عملي:    /     /   13  

شرح کار:

عیوب احتمالی در کار:

طرز کار مدار را بنویسید:

ف
دي

ر

تعداد/مقدارمشخصات فنينام وسيله

ف
دي

ر

تعداد / مقدارمشخصات فنينام وسيله

15

26

37

48

ف
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

فنام ابزار
دي

ر

نام ابزار

147

258

369

لیست وسایل مورد نیاز:

لیست ابزار مورد نیاز:
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            يادداشت
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