
  کاربرد مدار یکی بجای دیگری

گاها در شرایطی قرار میگیریم که ما به عنوان طراح نیاز است مداری را طراحی کنیم که ابتدا یک الکتروموتور 

راه اندازی شود و پس از مدتی یک الکتروموتور دیگر راه اندازی شود و موتور قبلی را نیز از خط خارج نماید،  

 .که اصطالحا به آن مدار یکی بجای دیگری گوییم

 .این نحوه راه اندازی در کجای صنعت کاربرد دارد اما ببنیم 

 :1کاربرد 

مثال در کارگاهی قرار است یک قطعه صنعتی شسته شود و سپس توسط هیتر خشک شود در اینجا ما دو عدد  

موتور داریم که موتور اول وظیفه پمپاژ آبو وماده ی شوینده را روی قطعه به عهدا دارد و موتور دوم نیز وظیفه 

 .دازی نوار نقاله و جابجایی قطعه به سمت هیتر را پس از شستشو به عهده داردراه ان

در اینجا ما از مدار یکی به جای دیگری استفاده می نماییم به این صورت که با زدن شاستی اول پمپ آب را  

نقاله رقطعه   روی قطعه پمپاژ میکند و با زدن شاستی دوم پمپ قطع شده و موتور دوم راه اندازی میشود و نوار

 .را به سمت هیتر جابه جا می نماید

 .اما بیایید یک مثال ملموس تر هم با هم بررسی نماییم

 :2کاربرد 

مثال در تصویر زیر ما دو عدد موتور سه فاز داریم که موتور اول به نوار نقاله شیب دار وصل است و وظیفه 

دوم به نوار نقاله دوم وصل است و وظیفه جابجایی رساندن ذرت ها به داخل کارتن را برعهده دارد و موتور 

 کارتن پر از ذرت را بر عهده دارد

. 



ملکرد مدار یکی به جای دیگری در این کارگاه به این صورت است که با زدن شستی اول ذرت ها به  پس ع

داخل کارتن ریخته میشود و وقتی جعبه پر شد اپراتور شستی دوم را زده که با این فرمان جعبه روی نوار نقاله 

 یرون نریزد دوم حرکت میکند و عملیات ریختن ذرت نیز متوقف میشود تا مواد اضافه به ب

 توضیح عملکرد مدار یکی بجای دیگری

 تجهیزات مورد استفاده برای مدار یکی به جای دیگری 

 فیوز تک فاز و سه فاز  •

 بی متال •

  الکتروموتور •

  کنتاکتور •

 استارتشستی استپ و  •

برای اینکه بتوانیم عملکرد یکی به جای دیگری را درک کنیم ابتدا فکر کنید که توسط نقشه زیر دو الکتروموتور  

 .نیز موتور دوم را S2 موتور اول را روشن میکند و S1 را روشن میکنیم که

 

https://kanesh.org/bimetal-training/


موتور دوم راه اندازی شود و موتور اول خاموش شود بایستی یک تیغه  S2 برای اینکه کاری کنیم که با زدن

را میزنیم این تیغه را بازکند   S2 را در سر راه بوبین کنتاکتور اول قرار دهیم تا وقتی شستی 2بسته از کنتاکتور  

 .ول را قطع نماید و موتور اول خارج شودو مسیر رسیدن جریان به بوبین کنتاکتور موتور ا

سری کنم که تا وقتی موتور اول روشن نشده است، موتور دوم را   S2 را نیز با K1 حال بایستی یک تیغه باز

 .نتوانیم راه اندازی نماییم

م  موتور دو S2 موتور اول راه اندازی میشود و با زدن S1 خب مدار یکی به جاری دیگری ما تکمیل شد با زدن

 .راه اندازی شده و موتور اول نیز از خط خارج میگردد

 

جای دیگری را به روش  دست ما بسیار باز است و مثال همین مدار فرمان یکی به  آموزش مدار فرمان در بحث

های مختلف میتوان بست که شاید ساده ترین و کم هزینه ترین روش ها همین روشی و مداری بود که برایتان  

 .ترسیم کردم

 

 

 

https://kanesh.org/control-circuit-training/


 مدار یکی به جای دیگری سه موتور

میتوان مدار یکی بجای دیگری را طوری طراحی نمود که همین اتفاق برای سه موتور بیفتند یعنی ابتدا موتور  

اول راه اندازی شود و سپس با راه اندازی موتور دوم موتور اول از خط خارج شود و با راه اندازی موتور سوم،  

 .صورتی ترتیبی نشان می دهد دومی نیز از خط خارج شود که نقشه زیر نحوه ی انجام آن را به
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