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 ساعت 54 بازماناندازی و حفاظت موتورهای سه فاز راه

 پالک خوانی موتورهای سه فاز •
 یاندازراههای و روش  شناخت تجهیزات •
 متال و غیره کنتاکتور، فیوز، بی  انتخاب سایز  •
 و ستاره مثلث  ضربتک مدارهای   یبند میس •
 هاآنشناخت انواع سافت استارترها و روش کار  •
 برند معتبر سافت استارتر  6و تنظیم  یبند میس •
 هامختلف و بررسی تابلو برق  ساتیتأسبازدید از  •

 
 

 

 ساعت  29 لوگو زیمنس بازمان 
 هاآناجزای و  PLCآشنایی با انواع  •
 زیمنس معرفی لوگو •
 ها های لوگو به همراه ماژول بررسی قابلیت •
 های مختلفبررسی چند لوگو با ورژن •
 نویسی لوگو به همراه شبکه کردنبرنامه  •
 ارتباط با لوگو از طریق وب سرور و اپلیکیشن  •
 و ساخت صفحات وب  LWEافزار نرم  •

 
  

 ساعت  28تأسیسات فشار متوسط بازمان 
 سات یتأسآشنایی با اصول طراحی  •
 اتصال به تأسیسات فشار متوسط  •
 های فشار متوسط جداکننده •
 ترانسفورماتورهای خشک و روغنی  •
 ی اعدادو محاسبه  دستورالعمل حفاظت ترانس •
 MKی بوخهلتس، ترمومتر، تنظیم رله یبند میس •
 شرکت و ساختمان 10بررسی تأسیسات بیش از  •
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 و حفاظت موتورهای سه فاز اندازیراه .1

 :یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

شرکت   تحقیقات  الکتریسیته  28حدود    ABBطبق  توسط  درصد  جهان  ی 

توان دریافت که شود. با توجه به این عدد بزرگ میالکتروموتورها مصرف می

شاخه  تمام  روزمره الکتروموتورها در  زندگی  حتی  و  وجود  های صنعت  ما  ی 

عبارتدارند.   اگر  ساده  به  باشید،    یدرزمینه تر  فعال  با    حتماًبرق 

های  ها و مدل الکتروموتورها سروکار خواهید داشت. الکتروموتورها در گروه 

  سه فازهای القایی شوند اما در صنعت بیشتر از نمونه بسیار متنوعی ساخته می 

 شود. قفس سنجابی استفاده می  صورتبه

از، انتخاب نوع و سایز تجهیزات است. در  اندازی و حفاظت از الکتروموتورهای القایی سه فهای اصلی ما در راهیکی از دغدغه

به  الکتروموتور را  باید اطالعات روی پالک  و تجهیزات راه اولین گام  بر اساس آن  خوبی تحلیل کرده  و حفاظتی را  اندازی 

را در   باراضافهحفاظت از تجهیزات فیدر و الکتروموتور در برابر اضافه جریان شامل اتصال کوتاه و    مثالعنوانبهانتخاب کرد.  

 نظر بگیرید. 

های مختلفی مانند فیوزهای ذوب شونده، بریکر مینیاتوری، بریکر  توان از ترکیب المانبرای دستیابی به این سطح حفاظتی می 

الکتروموتور،   محافظ  بریکر  هوا،  بریکر  رلهمتال  یبکامپکت،  رله   باراضافهی  ،  رله الکترونیک،  ترمیستور،  محافظ ی  های 

متفاوتی دارند.    الکتروموتور و قیمت و سطح کاربری  بوده  و غیره استفاده کرد. تجهیزات فوق دارای خصوصیات مختلفی 

 هنگام انتخاب تجهیزات باید مسائل مهم دیگری مانند سطح کوردینه سازی نیز در نظر گرفته شود. 

.  شودی میا ستاره مثلث اجرا  ضربتک کل اندازی موتور در صنعت با استفاده از کنتاکتور و به شبخش زیادی از مدارهای راه 

راه روش تکهای  تمام  اندازی  برای  مثلث  ستاره  و  می  تأسیساتضرب  و  نبوده  کند. مناسب  ایجاد  دردسرهایی  تواند 

ی زیادی را در پی خواهد داشت. از هاخسارتها  اندازی و توقف کنتاکتوری در الکتروپمپهای ناشی از راه مثال تنشعنوانبه

های توان از روش ستاره مثلث برای کنترل الکتروموتور آالت دیگر نمی اندازی یا حساسیت ماشین با افزایش جریان راه   طرفی

های و ستاره مثلث هیچ کنترلی روی میزان گشتاور، تنش   ضربتکی  هادر روش  دیدانی مکه    طورهمانسنگین استفاده کرد.  

 رد. های توقف وجود ندااندازی و تنش اولیه راه 

فوق   مشکالت  رفع  استارترها    توانی مبرای  سافت  کرد.  استفاده  استارترها  سافت  نرم  راه   منظوربه از  توقف  و  اندازی 

حفاظتی  هاشبخو شامل    شدهاستفاده الکتروموتور   راه.  باشدیمی  نیمه در  ادوات  توسط  الکتروموتورها  مانند اندازی  هادی 

  صورت به های ولتاژی و جریانی  وجود برخی از حفاظت   به علتسافت استارتر به تجهیزات مجزای کمتری نیاز است. این مهم  

 شود. دیجیتال انجام می  صورتبهسافت استارترها    و کنترل ولتاژ در اغلب  باراضافههای حفاظت  مثال آیتمعنوانداخلی است. به

ها در برابر اتصال  در مدارهای شامل سافت استارتر تمرکز ما باید روی انتخاب سایز مناسب، تنظیم صحیح و حفاظت از آن

معتبر   برند 6اندازی ساعت ویدئو در خصوص سیم بندی مدارهای کنتاکتوری و راه  54ی آموزشی دوره کوتاه باشد. در این 

  سافت استارتر را مشاهده خواهید کرد. 
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 لیست ویدئوها

. تمرکز این  دیکنی ماندازی و حفاظت موتورهای سه فاز را مشاهده  ی تصویری راه در این قسمت فهرست ویدئوهای دوره 

بر   مانند  ی راههاروش دوره  از  هاستمیساندازی  این دوره  ازهاینش یپی کنتاکتوری و سافت استارترها است.  به    توانی می 

 در ادامه مطالعه کنید.  دیتوانی می برق و کار با کامپیوتر اشاره کرد. شرح هر ویدئو را ه یاولآشنایی با مفاهیم 

 شماره و عنوان ویدئوها

 Aucom EMX4iمعرفی و تنظیمات سافت  24 قرائت اطالعات روی پالک موتور  1

 Aucom EMX4iسیم بندی سافت استارتر  25 اندازی موتور سه فازهای راه روش 2

 تنظیمات و سیم بندی سافت استارتر سانترنو  26 انتخاب نوع و رنج تجهیزات استارترها 3

 دیجیتالاجزای داخلی سافت استارتر  27 ابزارهای انتخاب اتوماتیک تجهیزات  4

 معرفی سافت استارترهای اشنایدر  28 اندازی موتور تجهیزات مدار قدرت راه  5

 Altistart 48معرفی و تنظیمات سافت استارتر  29 های الکتریکی موتور بررسی و تست  6

 Altistart 48سیم بندی سافت استارتر  30 با کنتاکتور و بی متال  ضربتک اندازی راه 7

 Somoveافزار دانلود و نصب نرم  31 ضرب با حفاظت الکترونیک اندازی تک راه 8

 Altistart 48اندازی خطی سافت راه 32 بریکر محافظ موتور یا کلید حرارتی  9

 Altistart 48اندازی فازی سافت راه 33 گرد سه فازگرد و راستمدار چپ  10

 Altistart 22معرفی و تنظیمات سافت استارتر  34 ساز مدار ستاره مثلث دستی با خازن جبران  11

 ABBمعرفی سافت استارترهای  35 مدار ستاره مثلث اتوماتیک و نکات نهایی 12

 ABB PSTX72معرفی و تنظیمات سافت استارتر  36 معرفی جامع انواع سافت استارتر  13

 ABB PSTX72سیم بندی سافت استارتر  37 زیمنس  3RWمعرفی سافت استارترهای  14

 ABB PSTX72اندازی خطی سافت راه 3RW 38پیکربندی سافت استارترهای  15

 ABB PSTX72اندازی فازی سافت راه 3RW40 39اندازی سافت استارتر سیم بندی و راه  16

 ABB PSTX72اندازی تابلوی سافت راه 3RW44 40پیکربندی سافت استارترهای  17

 1بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  3RW5 41پیکربندی سافت استارترهای  18

 2بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  STS 42افزار نرم  19

 3بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  43 معرفی و تنظیمات سافت استارتر دانفوس  20

 بررسی تأسیسات چند سایت دیگر  MCD500 44نکات قبل از سیم بندی سافت  21

 رسانیبررسی تأسیسات آب MCD500 45سیم بندی سافت استارتر  22

   Aucom EMX3معرفی و تنظیمات سافت  23
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 قسمت از ویدئوهاشرح هر 

 01:26:53قرائت اطالعات روی پالک موتور بازمان  ✓
از طرف شرکت سازنده را رعایت کنیم. این الزامات در   دشدهیق الزاماتاندازی و حفاظت از الکتروموتورها باید منظور راه به

  ی آن. پالک الکتروموتور روی بدنه شودی مو در یک پالک ثبت    شده یآورجمع قالب پارامترهای الکتریکی و غیر الکتریکی  

م جهت  روی پالک، اولین گا  شدهثبتکامل در دسترس شما قرار گیرد. بررسی و درک پارامترهای    صورتبه تا    شدهنصب

روی پالک    شدهثبتطراحی مدار و محل نصب موتور است. در این ویدئو با مفهوم پارامترهای الکتریکی و غیر الکتریکی  

و اطالعات    شدهی بررس. در قسمت پایانی ویدئو چندین پالک الکتروموتور  میشوی مموتورها در استانداردهای مختلف آشنا  

 . شودی مشرح داده  هاآن
 00:41:20ندازی موتورهای سه فاز بازمان اهای راه روش ✓

دارای مزایا و معایب خاص خود    هاروشاندازی کرد. هر یک از این  به چهار روش راه  توانیمالکتروموتورهای سه فاز را  

 اند از:ها عبارتهستند. این روش 

 ضرب با کلید یا کنتاکتورتک •
 ستاره مثلث با کلید یا کنتاکتور •
 سافت استارتر  •
 درایو  •

شوند.  ضرب، ستاره مثلث و سافت استارتر شرح داده و با یکدیگر مقایسه می اندازی تکدر این ویدئو سه روش اول یعنی راه 

شود. تنظیمات و سیم بندی درایوها در این دوره بررسی  ذکر است که از درایو جهت کنترل سرعت موتور استفاده میقابل

 نخواهد شد. 
 01:35:53ستارترها بازمان انتخاب نوع و رنج تجهیزات ا ✓

  ازنظر  توانی مدر مدار الکتروموتور سه فاز را    کاررفتهبه انتخاب سایز تجهیزات، گام بعدی در طراحی مدار است. تجهیزات  

مدار   سطح  باالترین  در  جریانی  حفاظت  ادوات  کرد.  تقسیم  ولتاژ  حفاظت  و  سوئیچ  تجهیزات  جریانی،  حفاظت  به  نقش 

، بریکر مینیاتوری، بریکر کامپکت، بریکر محافظ موتور یا ترکیبی از این موارد  M  ،R  ،Gتوانند فیوزهای  و می  قرارگرفته

ی  شود. در این ویدئو نحوه اندازی انتخاب می اساس جریان موتور و روش راه   سایز تجهیزات بر   باشند. در نظر داشته باشید که

ضرب و  صورت تک فیوز، بریکر، کنتاکتور، بی متال، کنترل فاز و غیره در چند مدار مختلف به  ازجمله انتخاب سایز تجهیزات 

 شده است. ستاره مثلث بررسی 
 01:22:23ابزارهای انتخاب اتوماتیک تجهیزات بازمان  ✓
تا   کنندی مبه شما کمک    هابرنامه ها استفاده کرد. این  توان از ابزارهای تحت وب و اپلیکیشنمنظور انتخاب تجهیزات میبه

موتور را انتخاب کنید. در این ویدئو روش    اندازراه ی خود را کنترل کرده و یا با سرعت بیشتری تجهیزات مدار  هاانتخاب

و غیره شرح    LS، فوجی،  ABBهای بزرگ مانند اشنایدر،  های انتخاب تجهیزات از شرکتشن کار با ابزارهای آنالین و اپلیکی

 شده است. داده
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 00:34:31اندازی موتور بازمان تجهیزات مدار قدرت راه  ✓
توان و روش راه  به  با توجه  و فرمان  مدار قدرت  انتخاب می تجهیزات  موتور  از بخش اندازی  به  های اصلی میشوند.  توان 

های تکمیلی  بار و تجهیزات سوئیچ اشاره کرد. در کنار این موارد ممکن است از حفاظت ت اتصال کوتاه، حفاظت اضافهحفاظ

ی الکترونیک و غیره نیز استفاده شود. در این ویدئو با برخی از تجهیزات مهم  هارله مانند نشتی جریان، اینترالک، ایزوالتور، 

 خواهیم شد.   اندازی و حفاظت موتور آشنامدار راه 

 01:06:58های الکتریکی موتور بازمان بررسی و تست  ✓
شکل  به  را  الکتروموتور  تا  است  نیاز  اوقات  از  بسیاری  کنید.  در  تست  مکانیکی  یا  الکتریکی  مانند  مختلفی  ی  هاتست های 

به میالکتریکی  انجام  حوادثی  یا  روتین  راه هاتست شوند.  صورت  از  قبل  روتین  در  ی  و  از  هابازه اندازی  پس  منظمی  ی 

یا اتصال   هاچیپم یستوان بسیاری از مشکالت مانند اشکال در  اندازی میی قبل از راههاتست ی انجام خواهند شد. با  برداربهره 

کرد.   مشخص  را  صحیح  به هاتست غیر  روتین  تعمیرات  ی  و  مشکالت  شناسایی  صورت    PMیا    شدهی زیربرنامه منظور 

 از: اندعبارتی الکتریکی و روتین الکتروموتورها هاتست . برخی از رندیگیم

 ی متصل شده به جعبه ترمینال هام یسیا  هاکالف ترتیب  •
 هاکالف مشخص کردن ابتدا و انتهای  •
 هاچیپمیسی مقاومت اهمی  ریگاندازه •
 نسبت به هم و نسبت به بدنه هاچیپمیسی مقاومت عایقی  ریگاندازه •

ی هاتست شود. در ادامه  اسب بخار بررسی می   5.5و   1روی پالک دو موتور سه فاز با توان    شدهدرج در این ویدئو اطالعات  

 توان نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد.و می  شده انجامفوق روی موتورها 

 01:12:08ضرب با کنتاکتور و بی متال بازمان اندازی تک راه ✓
ضرب الکتروموتور با سه تجهیز است. در این بخش با  تک   اندازراه ی قطعات و سیم بندی مدار  این ویدئو مربوط به معرف

حرارتی آشنا شده و بی متال های اشنایدر، زیمنس، ال اس، نوآرک، فوجی    باراضافهتجهیزات حفاظت فیدر، سوئیچ و حفاظت  

 کنیم.الکتریک، ایران کنتاکتور و آداپتور نصب مجزا را بررسی می

ضرب در این مثال با بریکر مینیاتوری، کنتاکتور، بی متال، کنترل فاز، ایزوالتور و ادوات فرمان مانند  م بندی مدار تک سی

ی  ریگاندازهی توالی،  هاتست و    اجراشدهشود. مدار فرمان به دو شکل سه سیمه و دو سیمه  و سلکتور سوئیچ پیاده می   هایشست

 .ردیگی مصورت  و جریان موتور نیز  هاکالف مقاومت 

مدار دو سیمه، تست کنترل فاز  ادامهدر   متال، ریست خودکار در  و گرم بی  مانند تست سرد  این ویدئو نکات دیگری  ی 

گیری سرعت الکتروموتور را مشاهده  معمولی، تعویض کنترل فاز، تست سوپر کنترل فاز، تست توالی بدون تماس و اندازه

 خواهید کرد. 

 00:48:59ضرب با حفاظت الکترونیک بازمان اندازی تک راه ✓
شود.  شده و مدار با بریکر مینیاتوری، کنترل فاز، کنتاکتور و کنترل بار اجرا می بار حرارتی حذفی اضافهدر این ویدئو رله 

دهد. این رله در برابر  م می های جریان بوده و حفاظت موتور را به شکل ثانویه انجادارای کانال  E.O.Lی کنترل بار یا  رله

 تواند الکتروموتور را در برابر قطع فاز و افزایش جریان حفاظت کند. خوبی می تغییرات جریان بسیار حساس بوده و به 
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ی دیجیتال از برند  شود. این رله ی ترکیبی استفاده می شده و از یک رلهبار و کنترل فاز حذف های اضافهی بعد رله در مرحله 

بار درواقع ترکیبی از کنترل بار الکترونیک و کنترل فاز  -ی فازشود. رله بار شناخته می -ی فازمواج بوده و با عنوان رلهشیوا ا 

 بوده و پارامترهای حفاظتی متنوعی دارد.

هش توان به افزایش جریان، کاهش جریان، تعادل جریان، افزایش ولتاژ، کای دیجیتال میاز پارامترهای حفاظتی این رله 

گیری زمان کار، تعداد قطع و وصل، تغییر نوع  ولتاژ و تقارن ولتاژ اشاره کرد. این رله دارای پارامترهای بیشتری برای اندازه 

 ها را مشاهده خواهید کرد. اندازی و غیره بوده که تنظیمات آنرله، ریست خودکار، راه 
 00:58:25 بریکر محافظ موتور یا کلید حرارتی بازمان ✓

اندازی با اندازی کرد. این روش راه و کنتاکتور راه  M.P.C.Bتوان با بریکر محافظ موتور یا وتورهای سه فاز را می الکتروم

موتور مانند    پرکاربردو بسیار    شدهشناخته عنوان دو تجهیز   از بریکرهای محافظ  با برندهای متنوعی  این ویدئو  است. در 

.  میشویمها آشنا  آن  کردنقفلی  نحوههای کمکی و  وندای به همراه کنتاکتنوآرک، اشنایدر، فوجی الکتریک، ال اس و هی

یک بریکر محافظ موتور را با بی متال مقایسه کرده و مزایا و معایب هر یک را مشاهده خواهید کرد. بخش بعدی  در ادامه

اکتور است. بریکر محافظ موتور جهت  موتور به شکل انفرادی و در کنار کنت محافظویدئو مربوط به سیم بندی مدار با بریکر 

یک بریکر ال  نکرد قطعهقطعهشود. بخش پایانی ویدئو شامل بار و قطع فاز استفاده میحفاظت در برابر اتصال کوتاه، اضافه

 شود. اس و شناخت اجزای داخلی آن می
 00:32:34گرد سه فاز بازمان گرد و راستمدار چپ  ✓

گرد سه فاز با کنتاکتورهای زیمنس به همراه لوازم جانبی مانند باسبار، اینترالک  راست رد و  گدر این ویدئو یک مدار چپ  

ی مهم در این ویدئو مربوط به اینترالک مکانیکی به همراه روش  های کمکی را مشاهده خواهید کرد. نکتهمکانیکی و کنتاکت

 نصب و سیم بندی آن است. 
 01:07:02زمان مدار ستاره مثلث دستی با خازن جبران ساز با ✓

اینترالک   موتور اشنایدر، کنتاکتورهای زیمنس،  با بریکر محافظ  مثلث دستی  بندی مدار ستاره  به سیم  مربوط  این قسمت 

توان عالوه بر اینترالک الکتریکی از اینترالک مکانیکی  مکانیکی، کنترل فاز و کنتاکتور خازنی است. در مدار ستاره مثلث می 

 و مثلث استفاده کرده و ایمنی را ارتقاء داد.  بین کنتاکتورهای ستاره 

گیری ولتاژ فاز و  ی خازن، اندازه ه یتخلی هامقاومت سی عملکرد ری ویدئو مربوط به جبران سازی توان راکتیو موتور، برادامه

 است.  دوضربگیری سرعت در مدار گیری جریان و اندازهی ستاره و مثلث، اندازه هاحالتخط در 
 00:45:06و نکات نهایی بازمان مدار ستاره مثلث اتوماتیک   ✓

مثلث و جبران سازی توان  -در این ویدئو سیم بندی مدار ستاره مثلث اتوماتیک با کنترل فاز، اینترالک مکانیکی، تایمر ستاره

ی زمانی بین سوئیچ کنتاکتورها بوده و به کمک اینترالک  وقفهمثلث دارای یک - خواهید کرد. تایمر ستاره راکتیو را مشاهده

 تواند ایمنی مدار را افزایش دهد.الکتریکی و مکانیکی می

ی موتور و روش تغییر جهت گردش موتور ستاره مثلث  هاکالفدر این ویدئو نکات بسیار مهمی در خصوص اتصال صحیح  

 ن یآفرحادثهتواند  شود که اتصال غیر صحیح موتور و عدم رعایت این نکات میمی   دیتأکاست.    شدهدادهل عملی شرح  به شک 

  باشد.
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 02:50:20 بازمانمعرفی جامع انواع سافت استارتر  ✓
در    یهاتنش مکانیکی  و  مثلث    ضربتکی  هاروشالکتریکی  ستاره  مدارهای    کنترلقابلو  مشکل  رفع  برای  نیستند. 

د ولتاژ  توانمی و    شده لیتشک از سافت استارتر استفاده کرد. سافت استارتر از عناصر الکترونیک قدرت    توانمی کنتاکتوری  

  یهاتیقابلو    شدهانجام و توقف به شکل هوشمندی    اندازیراهالکتروموتور را کنترل کند. کنترل ولتاژ سافت استارتر در زمان  

از   اندازیراه . سافت استارتر پس از  دهدی منرم، کنترل گشتاور، توقف نرم، ترمز و غیره را پوشش    اندازیراه مانند   یاژه یو

های آنالوگ و دیجیتال به همراه  و کنترلی روی ولتاژ نخواهد داشت. در این ویدئو با انواع سافت استارتر   شدهخارجمدار  

 . میشوی مآشنا  هاآنی انتخاب و سیم بندی هاروش
 01:03:33 بازمانزیمنس  3RWمعرفی سافت استارترهای  ✓

و    ازنظرسافت استارترها   ولتاژ  به  هاتیکمکنترل  تنظیم  تقسیم میهامدلی قابل  متنوعی  شوند. شرکت زیمنس سافت ی 

گروه   سه  در  را  خود  عنوان  کندیمی  بنددسته استارترهای  با  اول  گروه   .Basic Performance   سافت به  مربوط 

معمولی استفاده    تأسیسات اندازی موتور در  به شکل آنالوگ و هیبرید است. این سافت استارترها برای راه   دو فازاستارترهای  

 شود. می

ی  ترکوچکقیمت پائین و ابعاد  دو فازی هامدلمستقیم هستند.  فازکسافت استارترهای دو فاز دارای دو بخش کنترلی و ی

با   مقایسه  مانند راههانسخهدر  پایه  مفاهیم  با  این ویدئو  و دیجیتال دارند. در  بای پس،  ی سه فاز  نرم،  نرم، توقف  اندازی 

سری   استارترهای  سافت  در  غیره  و  جریان  آشنا    40و    30محدودیت  معرفی  میشویمزیمنس  به  مربوط  ویدئو  ادامه   .

 ریست کردن خطا است.  هایی سافت استارتر، حفاظت و روش هانال یترم

 01:04:07 بازمان 3RWپیکربندی سافت استارترهای  ✓
ی راهنما  دفترچهدر    شدهارائهشود. هنگام نصب باید به نکات مهم  اندازی سافت استارتر از نصب فیزیکی آن آغاز میراه

یفاصلهتوجه کنیم. نکات بسیار مهم در نصب سافت استارتر شامل جهت، دما،   از  شود. در کدیگر و غیره می ی تجهیزات 

ی تجهیزات باعث از دست  راصولیغباشد. انتخاب و نصب    شدهانتخابی  درستبهاندازی باید تجهیزات مدار قدرت  ی راه پروسه 

رفتن حفاظت و آسیب به سافت استارتر و موتور خواهد شد. هنگام نصب باید به طول کابل الکتروموتور و عدم قرارگیری  

 خروجی سافت استارتر توجه کنید.خازن در 

اندازی  سخت بودن شرایط راه   ازنظرشود.  اندازی موتور تعیین می با توجه به اینرسی بار و زمان راه  تأسیساتکالس کاری  

تنظیمات، تعداد   ازنظری استاندارد و کالس سنگین تقسیم کرد. کالس استاندارد و سنگین  هاکالس را به    تأسیساتتوان  می

باید    هااستپاندازی و تعداد استارت و  ازی در ساعت، حفاظت و غیره با یکدیگر متفاوت هستند. با توجه به کالس راه اندراه

و راه  تنظیم  موارد فوق بعالوه ی  تمام  انتخاب کرد.  آنالوگ زیمنس در  سایز سافت استارتر را  اندازی سافت استارترهای 

 ید کرد. مختلف را در این ویدئو مشاهده خواه تأسیسات

 02:22:52 بازمان 3RW40سافت استارتر  اندازیراه سیم بندی و  ✓
راه  خصوص  در  جامع  عملی  کارگاه  یک  ویدئو  سری  این  استارتر  سافت  یک    40اندازی  ویدئو  ابتدای  در  است.  زیمنس 

  30ارتر سری  شود. در گام بعدی پالک سافت استمقایسه می  40و    30اندازی کنتاکتوری با سافت استارترهای سری  راه

 .میکنی مشده و آن را باز بررسی
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ی  خوببه در این بخش با اجزای داخلی سافت استارتر، اتصال فاز مستقیم، بای پس داخلی، هیت سینک، تریستورها و غیره  

.  است   40، تنظیمات، پالک و دفترچه راهنمای سافت استارتر سری  هانال یترمآشنا خواهیم شد. بخش بعدی مربوط به بررسی  

. در ادامه تجهیزات حفاظتی و  میشوی می سافت استارتر را وصل کرده و با روش تنظیم و تست آن آشنا  ه یتغذدر این بخش 

 ی توالی خواهیم داشت. هاتستو اتصال الکتروموتور را به همراه   شدهاضافهتکمیلی به مدار 

 ها تست سیمه است. این   3و   2ر متنوع در مدارهای های بسیااندازی سافت استارتر به شکلبخش عملی این قسمت شامل راه 

گیری ولتاژ، جریان و توان بوده و رفتار الکتروموتور بررسی خواهد شد. در این بخش یک خازن جبران ساز به همراه اندازه

 شده است. شده و تأثیر آن در توان راکتیو و جریان نیز بررسی صورت خط جداگانه به مدار اضافهبه

 01:38:46 بازمان 3RW44پیکربندی سافت استارترهای  ✓
سری   زیمنس  استارتر دیجیتال  راه   3RW44سافت  قابلیت  و  بوده  سه تریستور  فوق  دارای  و  سنگین  استاندارد،  اندازی 

بانی  اندازی متفاوت پشتیهای راه سنگین را دارد. این سافت استارتر دارای بای پس داخلی بوده و از ترمزهای مختلف و روش 

 کند.می

های صنعتی متصل کرد.  ها را به شبکهتوان آنی بوده و می ز یربرنامهقابل های  های دیجیتال دارای ورودی و خروجی نسخه

صفحه  طریق  از  دیجیتال  استارترهای  سافت  شبکهپیکربندی  یا  کامپیوتر  به  اتصال  می نمایش،  انجام  صنعتی  از  های  شود. 

های توقف،  کن موتور، حالتاندازی مختلف، گرمهای راه توان به منوهای گسترده، حالتمیهای این سافت استارتر  ویژگی

های معمول سیم  های متنوع از روشسازی تنظیمات و غیره اشاره کرد. مطالب فوق به همراه بررسی نقشه ترمز، جاگ، ذخیره 

مثلث، چپ  داخل  نصب  راست بندی،  و  راه گرد  غیگرد،  و  موتور  چند  به اندازی  را  مشاهده  ره  ویدئو  این  تئوری در  صورت 

 خواهید کرد. 

 00:27:36 بازمان 3RW5پیکربندی سافت استارترهای  ✓
،  50است. این سری از سافت استارترهای زیمنس در سه مدل    3RW5نسل بعدی از سافت استارترهای دیجیتال زیمنس  

نقشه ی زیمنشوند. معرفی سافت استارترهای پیشرفتهساخته می  55و    52 به همراه بررسی  و راه س  اندازی های مختلف 

 .مینیبیم های متنوع را در این ویدئو به شکل تئوری  تأسیسات به شکل

 00:46:00 بازمان STS افزارنرم  ✓
های سازنده  های سنگین خواهد شد. شرکت انتخاب سافت استارتر بسیار مهم بوده و هرگونه اشتباه در آن باعث تحمیل هزینه 

اند. برای انتخاب سافت استارترهای زیمنس  های متنوع این مشکل را حل کردهافزار و اپلیکیشنازجمله زیمنس با طراحی نرم

 استفاده کنید. STSافزار و اپلیکیشن توانید از نرم می

باید یک پروژه تعریف کرده و اطالعات منبع تغذیه و شرایط محیطی را در آن وارد کنید. گام بعدی مربوط    STSافزار  در نرم

توانید از موتورهای زیمنس و بارهای مشخص استفاده کرده  به اطالعات موتور و بار متصل شده به آن است. در این بخش می

 ید و موتورهای دیگر را در نظر بگیرید. و یا منحنی بار جد

افزار را مشاهده  توان گزارش نرم های جانبی مانند ترمز، شبکه و غیره می پس از تعیین تعداد استارتر در ساعت و گزینه

توانید آن را از طریق ایمیل به کارفرما ارسال  بوده و می  PDFکرده و مدل مناسب را انتخاب کرد. گزارش نهایی به شکل  

 شده است. صورت کامل شرح داده به  STSافزار و اپلیکیشن کنید. در این ویدئو روش کار با نرم 
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 01:59:35بازمان  معرفی و تنظیمات سافت استارتر دانفوس ✓
 ت یساوب و آنالوگ است. این سافت استارترها در    تالیجیدی سافت استارتر به شکل  دکننده یتولی  هاشرکت دانفوس یکی از  

  شده ارائهتوسط دانفوس    WinStart  افزارنرم را دانلود کنید.    هاآنراهنمای نصب و تنظیمات    دیتوانی مو    شدهیفمعردانفوس  

افزار به شرح راهنمای  . پس از بررسی این نرم شودی می جریان کامل استفاده محاسبه و جهت انتخاب سایز سافت استارتر و 

ی پیشرفته و دیجیتال دانفوس است هامدلیکی از    MCD500خواهیم پرداخت. سافت استارتر    MCD500سافت استارتر  

 شود. صورت عملی آموزش داده می که کار با آن در این دوره به

شود.  صب فیزیکی، مدار کنترل و مدار قدرت بررسی میدر گام بعدی نکات مهم نصب سافت استارتر دانفوس در سه گروه ن 

ها داشته باشید. سافت  های متنوعی بوده که باید اطالعات کافی در خصوص آناین سافت استارتر دارای ورودی و خروجی 

توان ف می اندازی و توقهای راه اندازی و متوقف کند. از مدلهای مختلفی راه تواند موتور را به شکلمی   MCD500استارتر  

 و غیره اشاره کرد.  DCی اولیه، ترمز به کنترل ولتاژ، جریان ثابت، افزایش جریان، حالت متناسب با موتور، ضربه 

قابلیت اتصال به شکل خطی و فازی را دارد. در نظر داشته باشید که روش اتصال موتور   MCD500سافت استارتر دانفوس 

های  های ویژه مانند حالته مانند ترمز و غیره مؤثر خواهد بود. در ادامه قابلیتهای ویژ در سایز سافت استارتر و قابلیت

 شده و جداول راهنمای تنظیمات را مشاهده خواهید کرد. مختلف ترمز و جاگ بررسی 

اندازی اضطراری، تریپ خارجی،  های مختلف مانند نصب با کنتاکتور اصلی، بای پس، راه بخش بعدی مربوط به بررسی نقشه 

توان در ساخت مدارهای  برداری می های مختلف بهره به همراه روش  هانقشه ترمز با سنسور و موتور داالندر است. از این  

قابل کرد.  استفاده  و  متنوعی  شبکه  تحت  الکتریکی،  دستی،  شکل  چهار  به  دانفوس  دیجیتال  استارتر  سافت  که  است  ذکر 

ریزی  ها، برنامه نمایش، صفحه یانی ویدئو مربوط به کار با پنل، اطالعات قابلبرداری است. بخش پاشده قابل بهره ریزیبرنامه 

اندازی موتور در تأسیسات مختلف است. این موارد به همراه لیست کامل منوها شرح داده خواهد  و جداول پیشنهادی برای راه 

 شد. 

 01:22:46بازمان  MCD500نکات قبل از سیم بندی سافت  ✓
ی آن آشنا شده و شرح اطالعات روی  هانال یترمهای روی پنل و  و با نمای ظاهری سافت استارتر، دکمهدر بخش اول این ویدئ

کنیم. این  ی بخش کنترلی سافت استارتر را متصل کرده و آن را روشن می پالک را مشاهده خواهید کرد. در ادامه، تغذیه 

 نمایش و منوهای متنوعی است. سافت استارتر دارای صفحه 

سازی یک قابلیت سازی خواهیم شد. شبیه شده و وارد بخش شبیه ها در این قسمت شرح داده تمام منوها به همراه مفهوم آن

ها، تغییر  توانید برای قطع و وصل خروجی سازی می منظور کنترل مدار فرمان است. از شبیهویژه در این سافت استارتر به

تواند در سازی می های سافت استارتر و بخش شبیه استفاده کنید. تسلط به منوی   مقادیر آنالوگ، اتصال سنسور دما و غیره

 اندازی ایمن و سریع سافت استارتر به شما کمک کند. راه

 01:22:06بازمان  MCD500سیم بندی سافت استارتر  ✓
سمت یک الکتروموتور به  اندازی سافت استارتر دانفوس به شکل عملی است. در این قاین ویدئو مربوط به سیم بندی و راه 

اندازی و تنظیم آن را فرا خواهیم گرفت. در این بخش تأثیر پارامترها روی رفتار الکتروموتور  ی راه سافت متصل شده و نحوه 

 را مشاهده خواهید کرد. 
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 01:19:30بازمان  EMX3 Aucomمعرفی و تنظیمات سافت استارتر ✓
های مختلفی  ی سافت استارتر است. سافت استارترهای دیجیتال این شرکت مدل دکنندهیتولی هاشرکتاوکام یکی دیگر از 

های اوکام است. در  از سافت استارتر  EMX3  یسر. این ویدئو مربوط به بررسی شوندی مداشته و در صنایع زیادی استفاده  

 ی زیر را مشاهده خواهید کرد: هابخش این ویدئو 

 مای سافت استارتر ی راهنسایت و دفترچهبررسی وب  •
 بررسی ظاهری دستگاه و اتصال تغذیه  •
 شرح منوها  •
 سازیتست دستگاه در حالت شبیه  •

 01:18:46بازمان  Aucom EMX4iمعرفی و تنظیمات سافت استارتر  ✓
را مشاهده خواهید کرد. این سافت استارتر یک مدل تخصصی    EMX4iدر این ویدئو بررسی سافت استارتر اوکام سری  

توانید از کارت آپشنال استفاده کنید. این  صورت مستقیم می منظور کنترل پمپ به رسانی است. به تأسیسات آب  جهت کار در

های کند. بخششده و امکان اتصال مستقیم سنسورهای کنترل سطح، فلو و فشار را فراهم می کارت به سافت استارتر اضافه

 از: اندعبارت دیگر این ویدئو 

 بررسی دفترچه راهنما  •
 روش نصب و کارت آپشنال و مزایای آن •
 های ویژه های کار به همراه قابلیتکیبورد، روش •
 اندازی های راه ها و روش بررسی نقشه  •
 ی بخش کنترل بررسی ظاهری و اتصال تغذیه  •
 سازیشرح منوها به همراه شبیه  •

 01:19:46 بازمان Aucom EMX4iسیم بندی سافت استارتر  ✓
صورت  توانید به است. این سافت استارتر را می   EMX4iاندازی و تنظیم سافت استارتر اوکام سری  این ویدئو مربوط به راه 

شده و روی یک فلش  افزار تنظیمتنظیم کنید. در این بخش پارامترها توسط نرم   WinMasterافزار  دستی و یا از طریق نرم 

عکس نیز    صورتبه شده و پارامترها بارگذاری خواهند شد. این روش  قرار داده شوند. در ادامه فلش روی دستگاه  کپی می

 یک پشتیبان تهیه کنید.  شده میتنظتوانید از پارامترهای ی میسادگبه  گریدعبارتبه قابل انجام است. 

دازی اهمیت پارامترها اناست. در خالل راه   EMX4iاندازی آن با سافت  بخش بعدی ویدئو مربوط به اتصال الکتروموتور و راه 

ی برداشت الگ یا رخ  ذکر است که در انتهای ویدئو نحوه ها بر رفتار الکتروموتور را مشاهده خواهید کرد. قابلو تأثیر آن 

 شود. ها به کامپیوتر نیز شرح داده می دادها و انتقال آن

 00:59:11تنظیمات و سیم بندی سافت استارتر سانترنو بازمان  ✓
سانترنو یکی دیگر از برندهای سافت استارتر است. در این ویدئو یک نمونه از سافت استارترهای دیجیتال سانترنو را  

، منوها و تنظیمات این سافت استارتر بسیار نزدیک به اوکام و دانفوس  هانال یترم ازنظربررسی و سیم بندی خواهیم کرد. 

 است.
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 00:23:44 بازماناجزای داخلی سافت استارتر دیجیتال  ✓
بوده و   دو فازهای قبلی با اجزای داخلی سافت استارتر آنالوگ زیمنس آشنا شدیم. سافت آنالوگ زیمنس به شکل در بخش

و وجود تجهیزات کنترل ولتاژ    بازکردهیکی از فازهای آن مستقیم است. در این بخش یک سافت استارتر دیجیتال سه فاز را  

 کنیم. ی روی هر سه فاز را بررسی م

 00:50:56بازمان  معرفی سافت استارترهای اشنایدر ✓
الکتریک سافت استارترهای خود را در مدل تولید میاشنایدر  و دیجیتال  آنالوگ  به شکل    Altistart 01کند. سری  های 

است. این   دیجیتال بوده و دارای بای پس داخلی Altistart 22شود. مدل آنالوگ بوده و برای تأسیسات سبک استفاده می 

 Altistartصورت سون سگمنت است. سری  نمایش بههای حفاظتی مناسب و دارای یک صفحهسافت استارتر دارای فانکشن 
کنترلی    ازنظربوده و نیاز به بای پس خارجی دارد. این سافت استارتر    Heavy-Dutyیک سافت استارتر سنگین کار یا    48

سایت اشنایدر الکتریک مراجعه کرده و هر سه مدل  است. در این ویدئو به وب   دهداکریپارتقاء    22و حفاظتی نسبت به سری  

ها سافت استارتر و  توانید از طریق آنسایت اشنایدر ابزارهایی وجود دارد که می کنیم. در وب سافت استارتر را بررسی می

 اندازی الکتروموتور را انتخاب کنید. تجهیزات مدار راه 

 01:26:58بازمان  Altistart 48استارتر  معرفی و تنظیمات سافت ✓
دفترچه بخش  این  سری  در  استارتر  سافت  راهنمای  کامل    48ی  شرح  راهنما  این  در  کرد.  خواهیم  بررسی  را  اشنایدر 

های صنعتی، حمل، نگهداری و نصب الکتریکی آورده شده است. در قسمت نصب الکتریکی های اصلی، ارتباط با شبکهفانکشن

 ها در صنعت استفاده کنید. توانید از آنشده که می لفی توضیح دادهمدارهای مخت

اشنایدر   48و    22های قبلی تفاوت دارد. سری  های حفاظتی و روش کار با منوها در این سافت استارتر با نسخهتنظیم سیستم

ت است. در ادامه با ظاهر  ها کمی سخشده در آنمجهز به چند سون سگمنت بوده و تشخیص عنوان پارامتر و مقدار تنظیم

و تغذیه متصل می سافت استارتر آشنا شده  پارامترهای سافت سری  ی بخش کنترلی آن را  تمام  این ویدئو    48کنیم. در 

 .مینیبی مها را از طریق کیبورد شده و روش تنظیم آنتوضیح داده

 01:44:01بازمان  Altistart 48سیم بندی سافت استارتر  ✓
به همراه خط خازن جداگانه، کنتاکتور باالدست و کنتاتور    48و سیم بندی سافت استارتر اشنایدر سری   در این ویدئو نصب 

اندازی خطی بوده و نیاز به توجه  در راه   هامدل   ن یترمهمبخش قدرت یکی از    ازنظر شده است. این مدار  بای پس آموزش داده 

تواند باعث آسیب به سافت  زیادی در اتصاالت دارد. در نظر داشته باشید که هرگونه اشتباه در اتصال کنتاکتور بای پس می 

 استارتر شود. 

 00:52:35 بازمان Somove افزارنرم دانلود و نصب  ✓
افزار برای تنظیم آن استفاده شود از نرم اشنایدر توصیه می   48  نمایش سافت استارتر سریبا توجه به خاص بودن صفحه

نرم  طریق  از  آن  وضعیت  کردن  مانیتور  و  استارتر  سافت  تنظیم  نرم   ریپذامکان  Somoveافزار  کنید.  این  افزار است. 

به    PCزار و اتصال  اف. در این ویدئو روش دانلود و نصب نرم هست سایت اشنایدر قابل دانلود  صورت رایگان از طریق وب به

اشنایدر   22افزار برای تنظیم سافت استارتر سری توانید از این نرمذکر است که می. قابلدیکنیمسافت استارتر را مشاهده 

 نیز استفاده کنید.
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 01:31:43بازمان  Altistart 48خطی سافت  اندازیراه ✓
منظور  اه شدن تریستورها باعث رخ دادن حادثه شوند. به ی مختلفی مانند اتصال کوتهابه علتسافت استارترها ممکن است  

شود از کنتاکتور باالدست استفاده کنید.  ی مانند درایو و سافت استارتر توصیه می هادمهینی  اندازهاراه ارتقاء سطح ایمنی در  

های آندر ولتاژ و شنت  بوبینکند. با قرار دادن  ی سافت بوده و در شرایط اضطراری آن را قطع میعهده کنترل کنتاکتور بر  

توان این کنتاکتور را حذف کرد. در این ویدئو روش قرار دادن بوبین در بریکر و سیم بندی آن  تریپ در بریکر باالدست می 

 شده است. شرح داده

 Somove  افزارصورت خطی و تنظیم سافت استارتر از طریق کیبورد و نرم اندازی موتور به بخش بعدی ویدئو مربوط به راه 
ها را در رفتار الکتروموتور مشاهده کرد. این بخش شامل شرح خطاها و ریست  توان تأثیر آنباشد. با تغییر پارامترها می می

 شود. خودکار سافت استارتر نیز می 

 01:03:23 بازمان Altistart 48فازی سافت  اندازیراه ✓
منظور کاهش سایز سافت از جریان کامل موتور باشد. به   تررگ بزاندازی خطی باید سایز سافت استارتر مساوی یا  در راه

درصد جریان کامل الکتروموتور    57سیمه حدود    6توان از مدل فازی استفاده کرد. در مدل فازی یا  ی اولیه می نه یهزاستارتر و  

اهد شد. در این ویدئو روش  خو  رفعالیغی سافت  های ژگیوکند. با فعال کردن حالت فازی برخی از  از سافت استارتر عبور می 

. این بخش شامل سیم بندی، تغییر تنظیمات از دیکنیماشنایدر به شکل فازی را مشاهده    48سیم بندی سافت استارتر سری  

 . هست ی مختلف هاتست طریق کامپیوتر و 

 01:54:42 بازمان Altistart 22معرفی و تنظیمات سافت استارتر  ✓
دفترچه بخش  این  سری  ی  در  استارتر  سافت  کامل    22راهنمای  شرح  راهنما  این  در  کرد.  خواهیم  بررسی  را  اشنایدر 

های صنعتی، حمل، نگهداری و نصب الکتریکی آورده شده است. در قسمت نصب الکتریکی های اصلی، ارتباط با شبکهفانکشن

نید. در بخش پایانی ویدئو یک سافت استارتر ها در صنعت استفاده کتوانید از آنشده که می مدارهای مختلفی توضیح داده

 شود.در تابلو برق بررسی و از طریق کامپیوتر تنظیم می  شدهنصب

 01:31:15 بازمان ABBمعرفی سافت استارترهای  ✓
از    ABBشرکت   و    ABBمطرح سافت استارتر است. سافت استارترهای    دکنندگانیتولیکی دیگر  تولید  در چهار گروه 

 : هستندقابل دانلود  ABBسایت های زیر از وب ند. اطالعات تمام مدل شوی می بنددسته

 جهت کار در تأسیسات پایه  PSRآنالوگ  ✓
 اندازی کمپرسورهای پیچی جهت راه  PSRCآنالوگ  ✓
 جهت کار در تأسیسات پایه  PSEدیجیتال  ✓
 جهت کار در تأسیسات پیشرفته  PSTXدیجیتال  ✓

کنیم. از را بررسی می  proSoftافزار ی راهنما و نرم مراجعه کرده و روش دانلود دفترچه  ABBسایت در این ویدئو به وب 

ی  دوره توان سایز سافت استارتر را بر اساس شرایط محیطی، دما، نوع بار و غیره انتخاب کرد. در این افزار می طریق این نرم 

از   می   PSTXی  شرفتهیپی  نسخهآموزشی  نرم استفاده  این سافت استارتر دارای  متنوعی  شود.   ساز ه یشب  ازجملهافزارهای 
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افزار سازی کنید. در نرم اندازی، توقف و غیره را شبیه توانید تنظیمات، راهمی   PSTX Simulatorافزار  از طریق نرم   است.

 سازی باید از کیبورد جهت تنظیم پارامترها استفاده شود. شبیه

را جهت تنظیم پارامترها توسط کامپیوتر ارائه کرده است.    SoftstarterCareافزار دیگر با عنوان  یک نرم   ABBشرکت  

افزارهای سازی را دارد. در این قسمت روش کار با نرمافزار شبیهلیت اتصال به سافت استارتر واقعی و نرمافزار قاباین نرم 

PSTX Simulator  وSoftstarterCare  شده است. شرح داده 

 02:34:22 بازمان ABB PSTX72معرفی و تنظیمات سافت استارتر  ✓
  PSTXسری    ABBتر و شرح تمام پارامترهای سافت استارتر  این ویدئو مربوط به بررسی ظاهری، پالک، اتصال کامپیو

صورت کامل شرح داده  ی راهنما و بهطبق دفترچه  قاًیدقبه همراه پارامترهای آن    PSTXاست. خصوصیات سافت استارتر  

و    دگرچپ اندازی خطی، داخل مثلث،  برای راه   ABBاز    شنهادشدهیپشود. بخش آخر ویدئو مربوط به توضیح مدارهای  می

 اندازی چند موتور و غیره است. ، داالندر، راهگردراست

 01:10:08 بازمان ABB PSTX72سیم بندی سافت استارتر  ✓
اندازی این سافت . در راهدیکنیمدر این قسمت نصب و سیم بندی سافت استارتر و دیگر ادوات مدار قدرت را مشاهده  

است. در ادامه بخش   شدهاستفاده  R عیسرفوق استارتر از بریکر کامپکت، خط خازن جداگانه، کنتاکتور باالدست و فیوزهای 

 شود. کنترلی نیز سیم بندی شده و روش کار با کیبورد دستگاه شرح داده می

ی راحت بهها را در حافظه ذخیره کرد. با جابجایی کیبورد سخه از آنتوان پارامترها را تنظیم کرده و یک ناز طریق کیبورد می 

نصب کیبورد  منظور به ی این سافت استارتر یک کابل بلند بندبسته ی دیگر منتقل کنید. در هادستگاه توانید تنظیمات را به می

ی از سافت استارتر بدون برداربهره ا تنظیم ی منظوربهروی درب تابلو برق نیز قرار دارد. نصب کیبورد روی درب تابلو برق 

 سازی است. . این ویدئو شامل توضیح موارد فوق بعالوه ی بررسی پارامترها و شبیه باشدی می خطر محدوده ورود به 

 01:43:26 بازمان ABB PSTX72خطی سافت  اندازیراه ✓
شود. در این قسمت تأثیر پارامترها  اندازی میدر این ویدئو یک الکتروموتور به شکل خطی به سافت استارتر متصل شده و راه 

این قسمت یک کارگاه   درواقعشود.  بر روش کار الکتروموتور به همراه تنظیم دستی و تنظیم از طریق کامپیوتر شرح داده می 

 است.  PSTXسری   ABBی شرفتهیپارتر اندازی خطی سافت استکامل جهت راه 

 01:02:14 بازمان ABB PSTX72فازی سافت  اندازیراه ✓
ی تبدیل  شود. در این بخش نحوه منظور کاهش سایز سافت استارتر استفاده می سیمه یا داخل مثلث به   6اندازی فازی یا  راه

اندازی فازی نکات شود. در راهی نمایش داده میصورت عملاندازی موتور به شکل داخل مثلث بهمدار خطی به فازی و راه

 شده است. صورت کامل شرح داده تنظیمات و اتصاالت وجود دارد. در این ویدئو تمام موارد مهم به  ازجملهمهم زیادی 

 00:52:59 بازمان ABB PSTX72تابلوی سافت  اندازیراه ✓
راه  به  مربوط  ویدئو  استارتاین  سافت  سه  با  تابلو  یک  سری  اندازی  بخش  PSTXر  تمام  این قسمت  تابلو  است. در  های 

اندازی شود. در انتهای این قسمت راه شده و روش تنظیم سافت استارترها از طریق کامپیوتر و کیبورد شرح داده می بررسی

 ی الکتریکی را مشاهده خواهید کرد.هاتیکمالکتروپمپ و بررسی 
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 00:45:59بازمان  1بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  ✓
  ها برقشوند. تابلو  اندازی میاین کارخانه دارای موتورهای متعددی بوده که به شکل کنتاکتوری و با سافت استارتر و درایو راه 

شده و  بررسی   هابرق . در این ویدئو تابلو  کنندی مبه شکل متمرکز در یک اتاق قرار داشته و موتورهای خط تولید را کنترل  

اندازی چند موتور سنگین  ی مهم در تأسیسات این شرکت راه نکته ات روی پالک الکتروموتورها را خواهیم داشت.  شرح اطالع

 با یک سافت استارتر است. 

 00:49:42بازمان  2بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  ✓
اصلی متصل شده و دارای ادوات    در این شرکت تعداد زیادی تابلوی فرعی وجود دارد. تابلوهای فرعی با کابل به تابلوی

و ستاره مثلث   ضربتکاندازی مانند های مختلف راه هستند. در این ویدئو روش موتورهااندازی و حفاظت مختلفی برای راه 

ی جالب  نکته را مشاهده خواهید کرد.    هابرق را به همراه شرح اطالعات روی پالک الکتروموتورها و توضیح ادوات داخل تابلو  

 شود. أسیسات این شرکت مربوط به کنترل چند موتور با یک درایو می در ت
 00:27:04بازمان  3بررسی تابلوها و الکتروموتورهای سایت  ✓

باشد. در  ، سافت استارتر و درایو میضربتک  اندازراهصورت متمرکز بوده و شامل خطوط متعدد  تابلو برق این شرکت به 

ابلو برق را بررسی کرده و شرح اطالعات روی پالک الکتروموتورها را مشاهده خواهید  در ت  کاررفتهبه این ویدئو تجهیزات  

 است.  شدهاستفاده ی متنوع هاتوان کرد. در این تأسیسات از الکتروموتورهای مختلف با 

 00:22:22بازمان  چند سایت دیگر  تأسیسات بررسی  ✓
های کنتاکتوری، سافت شود. در این تابلوها از روش ر بررسی می اندازی الکتروموتودر این ویدئو چند تابلو برق کنترل و راه 

ی جالب این ویدئو مربوط به طراحی تابلوها و نصب افقی تجهیزات  نکتهو بسیار متنوع هستند.  شدهاستفاده استارتر و درایو  

 توان تجهیزات بیشتری را در تابلو برق نصب کرد. شود. با این روش می می

 00:37:15سانی بازمان رآب تأسیسات بررسی  ✓
های پمپاژ آب از سافت  . در سیستمدیکنی مها را مشاهده  در این ویدئو بررسی چند سایت مربوط به پمپاژ آب و تابلو برق آن

اندازی و توقف پمپ شده و طول عمر  ی مکانیکی در راههاتنششود. سافت استارتر باعث کاهش  استارتر و درایو استفاده می 

توان به حفاظت الکتریکی موتور، حفاظت در برابر خشک کار  ی دیگر سافت استارتر می هات یمز. از  دهدی مآن را افزایش  

ی الکتریکی مانند جریان و  هاتیکمی و تحلیل  ریگاندازه های تمیز کردن پمپ اشاره کرد. در این بخش  فانکشن کردن و  

راه  در  راکتیو  جریان توان  دارای  استارتر  سافت  که  باشید  داشته  نظر  در  خواهید کرد.  مشاهده  را  استارتر  سافت  اندازی 

 ونیک نیست. ی هارمدکننده یتولاندازی بوده ولی مانند درایو  راه
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 زیمنسلوگو  .2

 :یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

ی آموزشی جهت شناخت و کار با کنترلرهای لوگو زیمنس در دوره این 

لوگو زیمنس یکی   است.  شدهتهیه   29:35:54مجموع  ازمان  قسمت ب  26

در  آن  از  و  بوده  جهان  در  ها  سی  ال  پی  مینی  پرطرفدارترین  از 

ی مسکونی و صنعتی  هاپروژه ی و مانیتورینگ  هوشمند سازاتوماسیون،  

 . شودی ماستفاده 
ورژن در  مختلفی  لوگو  دارای    شده ساخته های  و  هاکارت و  توسعه  ی 

است.   متعددی  افزایش هاکارت ارتباطی  برای  ارتباطی  و  توسعه  ی 

لوگو  هاتیقابل اصلی  ماژول  دیجیتال، هاکارت.  اندشده ی طراحی  ی 

از   دما  و  اصلی    BMی  هادهندهتوسعه  نیترمحبوب آنالوگ  ماژول  یا 

- توان تعداد و نوع ورودیها میلوگو هستند. با اضافه کردن این کارت

 ها را با نیازمندی های پروژه، هماهنگ کرد. خروجی 

تواند بین چند لوگو یا لوگو با تجهیزات دیگر  به شبکه متصل شوند. شبکه می  Lanتوانند از طریق پورت لوگوهای جدید می 

ز مقادیر  توان پارامترهای آن را از طریق کامپیوتر مانیتور کرده و برخی امی   Lanی  شبکه لوگو به    بااتصالپیکربندی شود.  

 را تغییر داد. این کار کمی پیچیده بوده و نیاز به تسلط کامل بر وب سرور دارد. 

یک رابط کاربری تحت وب طراحی کرد.    LWE  افزارنرم توان از طریق  ی در کنترل و مانیتورینگ لوگو میسازساده جهت  

ت دیگر لوگو اتصال به اپلیکیشن موبایل است.  با لوگو خواهد داشت. قابلی دوطرفهبوده و ارتباط  HMIاین صفحه مانند یک 

 توانید اطالعات لوگو را مانیتور کرده و دستورات الزم را برای تغییر فرایند، صادر کنید. در این روش نیز می 

ی،  نویسهای متعددی مانند برنامه شود. در این برنامه قابلیتافزار لوگو سافت استفاده میاز نرم   !Logoنویسی  برای برنامه 

منظور طراحی برنامه  تست آفالین، تست آنالین، پیکربندی شبکه و غیره وجود دارد. دو زبان معروف لدر و فانکشن بالک به

نرم  تعبیه در  سافت  لوگو  نرم شده افزار  در  المانمی   Logo Comfortافزار  اند.  ورودیتوانید  مانند  مختلفی  -های 

تایمرهاروجی خ آنالوگ،  شبکه،  دیجیتال،  کانترها،  های  آنالوگ،  هات یگ،  سیگنال  پردازش  منطقی،  و  هابلوک ی  متفرقه  ی 

 سفارشی را در یک پروژه قرارداده و سیم بندی کنید.

فانکشن بالک طراحی    صورتبه را    هابرنامه ی روی پنل لوگو استفاده کرده و  هادکمهتوانید از  افزار لوگو سافت میعالوه بر نرم 

توان مقادیر دیجیتال، آنالوگ، تایمرها، کانترها و غیره را از طریق  نمایش می ای مجهز به صفحهیا ویرایش کنید. در لوگوه

ویرایش مانند زمان، تعداد، سطح مقادیر آنالوگ و غیره نیز از طریق  ماژول اصلی مانیتور کرد. بسیاری از پارامترهای قابل 

نویسی  ی آموزشی روش کار با کنترلرهای لوگو، برنامه دوره ویرایش هستند. در ایننمایش و کیبورد روی لوگو قابل صفحه

توانید لیست  شده است. در ادامه می و اپلیکیشن لوگو آموزش داده  LWEافزار  ، نرم Logo Comfort 8.3افزار  با نرم 

 ویدئوها به همراه زمان و توضیحات هر قسمت را مطالعه کنید.
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 لیست ویدئوها

برای فراگیری این  ی مهم  ازهاینشیپاز  کنید.  ی تصویری لوگو زیمنس را مشاهده می در این قسمت فهرست ویدئوهای دوره 

ی آموزشی  منظور آشنایی بیشتر با این دورهبه   اشاره کرد.شناخت مدار فرمان و تجهیزات کنترلی  توان به  می ی آموزشی  دوره

 صورت خالصه مطالعه کنید.ها را به توانید شرح هر یک از قسمتمی

 شماره و عنوان ویدئوها

 شمارنده یا کانترها  14 پی ال سی چیست؟ 1

 پردازش سیگنال آنالوگ بخش اول  15 بررسی تجهیزات کنترلی  2

 پردازش سیگنال آنالوگ بخش دوم  16 افزار لوگو سافتاندازی نرمنصب و راه  3

 پردازش سیگنال آنالوگ بخش سوم  17 اتصال به چند لوگوی مختلف  4

 Miscellaneousتوابع دیگر یا  18 مناسب افزارسختانتخاب  5
 Data Logو  UDF یهابخش 19 افزارالفبای کار با نرم  6

 ارتباط از طریق وب سرور  Constants 20توابع دیجیتال بخش  7

 لوگو  2شبکه کردن  Constants 21توابع آنالوگ بخش  8

 اپلیکیشن لوگو بخش اول  Constants 22توابع شبکه بخش  9

 اپلیکیشن لوگو بخش دوم  Basic Functions 23توابع پایه یا   10
 LWEافزار وب ادیتور لوگو نرم  24 تایمرها بخش اول  11

 ی لوگو بند  میسنکات مهم در  25 تایمرها بخش دوم  12

 Omronاز برند  Zenکنترلر  26 تایمرها بخش سوم  13
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 شرح هر قسمت از ویدئوها

 01:57:02پی ال سی چیست بازمان  ✓
ی هازبان،  افزارسختتئوری است. در این بخش با    صورتبهی آن  دهندهل یتشک و اجزای    PLCاین ویدئو جهت شناخت  

گروه مینی پی ال سی، کامپکت،  ریزی در چهار  برنامههای قابل کنندهشویم. کنترل نویسی و انواع پی ال سی آشنا می برنامه 

ریزی است. در ادامه با  برنامه های قابلکنندهکنترل  یشوند. مینی پی ال سی اولین عضو از خانواده ماژوالر و رک ساخته می 

های متنوعی تولیدشده و  مینی پی ال سی ها بیشتر آشنا شده و لوگو زیمنس را معرفی خواهیم کرد. لوگو زیمنس در مدل 

ماژولای توسعه هماژول  تعداد ورودیها می ی زیادی دارد.  افزایش  برای  آنالوگ استفاده  خروجی -توانند  یا  های دیجیتال 

های ارتباطی نیز وجود دارد. پس از شناخت  های دیگری برای اتصال سنسورهای دما به لوگو یا ارتباط آن با شبکهشوند. ماژول 

نویسی، پیکربندی،  اندازی، برنامه های لوگو، راه مهم نصب، سیم بندی، قابلیتهای ارتباطی توضیحاتی در خصوص نکات  ماژول 

افزار حضورتان ارائه خواهد شد.  نویسی بدون کامپیوتر و نصب نرم ها، برنامه خروجی - ی وضعیت ورودییابی، مشاهده عیب

 اند.شدهصورت عملی بررسی ی دوره به اغلب این موارد در ادامه 

 00:25:05بازمان  تجهیزات کنترلیبررسی  ✓
کنترل  با  غیره  و  ساعت  کانتر،  تایمرها،  مانند  جداگانه  کنترلی  تجهیزات  ویدئو  این  قابلکنندهدر  مقایسه  برنامههای  ریزی 

نمایش داده کنندهشوند. کنترل می و پی ال سی  های  امرن، فتک، کینکو  این ویدئو شامل پی ال سی های کامپکت  شده در 

 ماژوالر دلتا است. 

 00:48:43بازمان  افزار لوگو سافتاندازی نرمنصب و راه  ✓
ی  مانند طراحی مدار فرمان به شیوه   PLCنویسی یک  های منطقی به یک برنامه نیاز داریم. برنامه کنندهبرای استفاده از کنترل 

های های داخلی مانند تایمرها، کانترها، گیت ستمتر ابتدا باید منطق مدار و روش عملکرد سیرله تکنیک است. به عبارت ساده 

برنامه  و غیره را مشخص کنید.  نرم   PLCی  منطقی  لینوکس طراحی می توسط  یا  ویندوز، مک  شود. جهت  افزارهای تحت 

های مختلفی افزار در ورژناستفاده کرد. این نرم  Logo!Soft Comfortافزار توان از نرم نویسی لوگو زیمنس می برنامه 

های  توانند نسخهخوبی میافزارهای ورژن باال به ذکر است که نرم وجود داشته و باید متناسب با مدل لوگو انتخاب شود. قابل 

های را فراگرفته و با بخش   8.2ی  افزار لوگو و ارتقاء آن به نسخه قدیمی لوگو را پشتیبانی کنند. در این ویدئو روش نصب نرم 

صورت مجزا  نویسی هر لوگو به توان برای برنامه افزار میذکر است که از این نرم اهیم شد. قابلداخلی و منوهای آن آشنا خو

 و یا پیکربندی شبکه استفاده کرد. 
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 01:17:36اتصال به چند لوگوی مختلف بازمان  ✓
ید به لوگو متصل شوید.  ی داخلی لوگو قرار دهیم. برای انتقال و دریافت برنامه باپس از طراحی برنامه باید آن را روی حافظه

های اختصاصی زیمنس یا کابل  تواند از طریق کابلافزار با توجه به ورژن لوگو متفاوت بوده و میافزار به سختاتصال نرم 

 شبکه انجام شود. 

بررسی  لوگو  مختلف  سه ورژن  منوهای  و  نمای ظاهری  ویدئو  این  نرم در  به  و درنهایت  متصل خواهند شد. در  شده  افزار 

ی  افزار به نسخه افزار نکات مهم دیگری مانند ریست کردن لوگو، حذف برنامه و ارتقاء نرم افزار به نرم ی اتصال سختوسه پر

 شده است. نیز شرح داده 8.3

 00:54:22 بازمانافزار مناسب انتخاب سخت ✓
افزار لوگو، ممکن  افزار با سخت ق نرم افزار لوگو مطابقت داشته باشد. در صورت عدم انطباشده باید با سختافزار طراحی نرم 

توان از افزار می های آن غیرفعال شوند. برای انتخاب سختی انتقال برنامه با خطا مواجه شده و برخی از قابلیتاست پروسه 

این روش روش به سخت های مختلفی استفاده کرد.  امکان دسترسی شما  به  بهها  مثال در صورت  عنوانافزار بستگی دارد. 

 توانید به آن متصل شده و برنامه را بر اساس ورژن لوگو، طراحی کنید. افزار میامکان دسترسی به سخت 

توانید در بخش تنظیمات برنامه نوع و ورژن لوگو را مشخص افزار و عدم دسترسی به آن میدر صورت مشخص بودن سخت

نویسی ورژن آن را مشخص کنید. در این حالت  س از برنامه توانید پ که باید لوگوی مناسب را تهیه کنید، می کنید. درصورتی 

 شده به شما پیشنهاد خواهد شد. ی طراحی افزار برای اجرای برنامه حداقل سخت

ویدئو روش  این  سخت در  انتخاب  یا  های  زنده  تنظیمات  منوی  از  تکمیلی  اطالعات  همراه  به  و    Online Settingافزار 

ذکر است که  حضورتان ارائه خواهد شد. قابل Network Projectو آفالین در بخش  صورت آنالین پیکربندی لوگوها به 

 مربوط به پیکربندی شبکه است.  Network Projectبخش 

 00:46:45 بازمانافزار الفبای کار با نرم  ✓
توان . از این ابزارها میاستی فانکشن بالک و لدر  هازباننویسی با  افزار لوگو سافت دارای ابزارهای مختلفی برای برنامه نرم 

نویسی باید  استفاده کرد. برای برنامه   زمانهم نویسی  ی برنامه برای لوگوهای مجزا و یا پیکربندی شبکه و برنامه ه یتهمنظور  به

را  المان مناسب  محیط  های  فانکشن  کارکردهوارد  یا  المان  کنید.  مرتبط  یکدیگر  به  قابلو  برنامه های  در  نویسی  استفاده 

 شود.نمایش داده می  Instructionsصورت درختی در بخش به

فانکشن یا  اساس موضوع دسته   Instructionsموجود در ساختار درختی    هایدستورات  موضوع  بندی می بر  هر  شوند. 

نویسی  افزار و روش برنامهها با توجه به ورژن سختهای دیگری نیز داشته باشد. تعداد و نوع این المانبندیتواند طبقه می

. در این ویدئو روش استفاده از  ردیگی مصورت    تودرتوها به دو روش مستقیم و اتصال  تغییر خواهد کرد. ارتباط بین فانکشن 

همراه    Logo!Soft Comfortافزار  نرم  جهت  Instructions  هایفانکشن  ردنواردکبه  آن  ابزارهای  و  منوها   ،

 شود. نویسی آموزش داده می برنامه 

 00:55:11 بازمان Constantsتوابع دیجیتال بخش  ✓

ی دیگر  رمجموعه ی زاست. در این فهرست سه    Constantsمربوط به دستورات    Instructionsاولین موضوع در بخش  

شامل    Networkو    Analogو    Digitalی  هاعنوان با   دیجیتال  بخش  دارد.  وجود  ورودی،    9نیز  دستور  یا  فانکشن 
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های صفر و یک، خروجی، مسدودکننده و  ، شیفت رجیستر بیت، وضعیت Logo TDEی  هادکمهی روی کیبورد،  هادکمه

یش لوگو و دیگر موارد  نما، روش کار، سیم بندی، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحههابلوکباشد. واردکردن  فلگ می

 شود.در این ویدئو آموزش داده می  Digitalمربوط به دستورات 

 00:33:32 بازمان Constantsتوابع آنالوگ بخش  ✓

های آنالوگ  است. در این قسمت سه بلوک با عنوان  Analog  هایمربوط به فانکشن  Constantsبخش دوم از دستورات  

شوند.  ها استفاده می ی پروسه جود دارد. این دستورات در کنترل آنالوگ یا پیوسته ورودی، آنالوگ خروجی و فلگ آنالوگ و

شده است. این آموزش شامل تمام موارد  آموزش داده Constantsهای آنالوگ از بخش در این ویدئو روش کار با بلوک

 باشد. مربوط به وارد کرد، سیم بندی، بررسی روی لوگو و غیره می

 00:40:56 بازمان Constantsتوابع شبکه بخش  ✓

دستورات   از  دوم  فانکشن  Constantsبخش  به  اطالعات    Network  هایمربوط  انتقال  جهت  دستورات  این  است. 

یک    Networkتوانید با دستورات  تر می شوند. به عبارت ساده دیجیتال و آنالوگ از لوگو به تجهیزات دیگر استفاده می 

 استفاده هستند. قابل  LANلوگو را به تجهیزات دیگر متصل کنید. دستورات شبکه در لوگوهای مجهز به پورت 

، هابلوک خروجی آنالوگ شبکه وجود دارد. واردکردن -خروجی دیجیتال و ورودی- چهار دستور ورودی  رمجموعهیزدر این 

نمایش لوگو و دیگر موارد مربوط به دستورات شبکه در این ویدئو  روش کار، سیم بندی، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه 

 شده است. شرح داده

 00:29:57 بازمان Basic Functionsتوابع پایه یا   ✓

است. فهرست دستورات پایه   Basic Functionsمربوط به دستورات پایه یا   Instructionsدومین موضوع در بخش  

های پایه، مفهوم، سیم بندی، انتقال روی لوگو،  باشد. در این ویدئو روش واردکردن بلوکگیت منطقی دیجیتال می   8شامل  

 شده است. آموزش داده هاآن به نمایش لوگو و دیگر موارد مربوط بررسی روی صفحه 

 01:01:29 بازمانتایمرها بخش اول  ✓

است. در این فهرست    Special Functionsمربوط به دستورات خاص یا    Instructionsسومین موضوع در بخش  

اشته باشید  های تایمر، کانتر، دستورات پردازش آنالوگ و متفرقه نیز وجود دارد. در نظر دی دیگر با عنوانرمجموعه یزچهار  

بلوک بلوک که  با  آنالوگ  پردازش  بخش  های  آنالوگ  بخش    Constantsهای  آنالوگ  دستورات  هستند.  متفاوت 

Constants  شوند. تنها برای ورودی و خروجی آنالوگ استفاده می 

ی است. واردکردن بلوک، روش کار، سیم بندی، تنظیم، سنجزماندستور یا فانکشن    14بخش اول با عنوان تایمرها شامل  

-Onو    Off-Delayو    On-Delayنمایش لوگو و دیگر موارد مربوط به تایمرهای  انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه
/Off-Delay  شود. در این ویدئو آموزش داده می 

 01:07:44 بازمانتایمرها بخش دوم  ✓

نمایش لوگو  لوک، روش کار، سیم بندی، تنظیم، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه ویدئوی دوم تایمرها جهت واردکردن ب

 باشد.می   Stairway Lighting Switchیا  پلهراه تا تایمر   Retentive On-Delay مر یتا 6و دیگر موارد مربوط 
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 01:02:41 بازمانتایمرها بخش سوم  ✓

نمایش لوگو و دیگر موارد  یم، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحهدر این ویدئو واردکردن بلوک، روش کار، سیم بندی، تنظ

شده است. در بخش سوم  شرح داده  Stopwatchتا    Multiple Function Switchاز    مانده یباقتایمر    5مربوط به  

 .رسدی می در لوگو به پایان سنجزمانمباحث مربوط به 

 01:04:57 بازمانشمارنده یا کانترها  ✓

مربوط به کانترها است. در این ویدئو واردکردن بلوک، روش    Special Functionsبخش دوم از دستورات خاص یا  

نمایش لوگو و دیگر موارد مربوط به سه بلوک شمارنده شرح  کار، سیم بندی، تنظیم، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه 

 شده است. داده

 01:39:09 بازمانپردازش سیگنال آنالوگ بخش اول  ✓

ی آنالوگ  هاگنال ی سهای پردازش و کار روی  مربوط به بلوک   Special Functionsبخش سوم از دستورات خاص یا  

نمایش لوگو و  است. در ویدئوی اول واردکردن بلوک، روش کار، سیم بندی، تنظیم، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه 

بلوک   سه  به  مربوط  موارد   Analogو    Analog Comparatorو    Mathematic Instructionدیگر 
Threshold Trigger شده است. شرح داده 

 02:01:26 بازمانپردازش سیگنال آنالوگ بخش دوم  ✓

 Analogتا    Analog Amplifierاز دستور    هاآنهای پردازش آنالوگ و روش کار  ویدئوی دوم مربوط به بررسی بلوک 
Ramp .است 

 02:19:18 بازمانپردازش سیگنال آنالوگ بخش سوم  ✓

نمایش لوگو و دیگر  در ویدئوی سوم واردکردن بلوک، روش کار، سیم بندی، تنظیم، انتقال روی لوگو، بررسی روی صفحه

شرح    Average Valueتا    PI Controllerی آنالوگ از  هاگنال یسدر پردازش    ماندهیباقموارد مربوط به دستورات  

 شده است. داده

 02:30:01 بازمان Miscellaneousتوابع دیگر یا  ✓

است. در این ویدئو   Miscellaneousهای مربوط به بلوک   Special Functionsبخش چهارم از دستورات خاص یا 

  Latching Relayتوان به می  Miscellaneousهای مهم بلوک متفرقه را فرا خواهیم گرفت. از بلوک 8روش کار با 

افزاری، شیفت رجیستر،  های بعدی این بخش شامل کلید نرم رد. بلوک اشاره ک  Message Textو    Pulse Relayو  

 باشد. و برعکس می  Integerبه   Floatی هاکنندهلیتبدتشخیص خطای ریاضی، 

 00:43:48 بازمان Data Logو  UDF هایبخش ✓

وجود دارد.    UDFو    Data Log Profileهای  ی دیگر با عنوانپوشه دو    Instructionsدر قسمت آخر ساختار درختی  

ی اطالعات مربوط  آورجمع ی این بلوک  فه یوظ.  دیکنیمرا مشاهده    Data Logبلوک    Data Log Profileی  پوشه در  

شده توسط  های طراحی پس از نصب برنامه خالی بوده و مربوط به بلوک  UDFی پوشه به تغییرات پارامترهای مختلف است. 

 را در این پوشه مدیریت کرد.  تا  UDFهای شخصی یا توان بلوک می  گریدعبارتبه کاربر است. 
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ی و انتقال  سازره یذخقابلیت  هابلوک های شخصی است. این ی لوگو سافت دارای یک بخش خاص جهت طراحی بلوکبرنامه 

دیگر  هابرنامه به   حذف  می   گریدعبارتبه .  رادارندی  از  نرم   تا   UDFتوان  در  اشکال  لوگو هنگام  ویندوز    افزار  یا  سافت 

شده  در این ویدئو آموزش داده  UDFهای شخصی یا  و مدیریت بلوک   Data Logجلوگیری کرد. موارد مربوط به بلوک  

 است.

 00:49:16 بازمانارتباط از طریق وب سرور  ✓

به پورت   می   IPدارای    LANلوگوهای مجهز  به  بوده و  از طریق مرورگر  به    هاآنتوان  نیاز  اتصال تحت وب  متصل شد. 

  ها آنشود. وب سرور دارای چهار بخش بوده که از  ی عبور محافظت میکلمهافزار لوگو داشته و با  تنظیمات خاصی در نرم 

استفاده   لوگو  کنترل  و  مانیتورینگ  بخش  گرددیمبرای  کلی  Logo! System. در  نوع    اطالعات  سریال،  شماره  مانند 

شماره  ور،  فریم  ورژن  مانند    IPی  دستگاه،  آن  کاری  وضعیت  می  Stopیا    Runو  داده  بخش  نمایش   !Logoشود. 
Variable    ها، توان پارامترهای خاصی مانند وضعیت ورودی است. از طریق متغیرها می   هادادهمربوط به بررسی و تغییر

ها قرارداد. نوشتن مقادیر جدید در متغیرها مانند صدور  یتور کرده و مقادیر جدید را در آنها، حافظه و غیره را مانخروجی 

نمایش ماژول اصلی لوگو یا لوگو  توان صفحهمی   Logo! TDو    Logo! BMهای  فرمان از طریق شبکه است. در قسمت

TD  یا  های متنی  استفاده است که از بلوک را مشاهده کرد. این بخش در صورتی قابلMessage Text   شده باشد.  استفاده

 شده است. ها آموزش دادهVariableدر این ویدئو روش صدور مجوزهای وب سرور، مانیتور کردن لوگو و تغییر 

 01:04:28 بازمانلوگو  2شبکه کردن  ✓

صورت مستقیم و  به   LANی  . شبکهرادارندقابلیت ارتباط با تجهیزات دیگر از طریق شبکه    LANلوگوهای مجهز به پورت  

  Network Projectزمان باید از بخش  نویسی هم اجرا است. برای پیکربندی شبکه و برنامه قابل   یا توسط انواع سوئیچ 

می نرم  قسمت  این  در  کنید.  استفاده  سافت  لوگو  دستورات  افزار  بخش    Networkتوان  و    Constantsاز  وارد  را 

سازی شبکه  شود. در نظر داشته باشید برای پیاده های مختلفی انجام می با روش  های شبکهدهی بلوکدهی کرد. آدرسآدرس

تنظیمات   آدرس  IPباید  شود.  رهایمتغدهی  و  انجام  باالیی  دقت  طریق    در  با  از  لوگو  دو  کردن  شبکه  روش  ویدئو  این 

Network Project شود. ده می نویسی، تست برنامه، بررسی از طریق وب سرور و غیره آموزش دا، برنامه 

 01:11:14 بازماناپلیکیشن لوگو بخش اول  ✓

اندروید و    عاملستم یستوان از اپلیکیشن زیمنس استفاده کرد. اپلیکیشن لوگو رایگان بوده و برای  برای ارتباط با لوگو می 

IOS    .در دسترس کاربران استLogo! App   باشد. نیز می شده و دارای وب سرور داخلی  برای مانیتورینگ و کنترل استفاده

توانید صفحات وب سرور را نیز مشاهده کنید. پس از نصب اپلیکیشن لوگو باید  تر از طریق اپلیکیشن می به عبارت ساده 

شود. قبل از ثبت دستگاه در  انجام می  IPرا به آن اضافه کنید. این کار از طریق تنظیمات شبکه و    موردنظرتانتجهیزات  

توان پس از اضافه کردن دستگاه در اپلیکیشن می  باشد.  جادشده یاافزار لوگو سافت زم در نرم ی الهایدسترساپلیکیشن باید 

 Deviceی برگه  شود.انجام می  Device Overviewی برگه دستگاه از طریق  نگیتوریماناطالعات آن را مانیتور کرد.  
Overview  ها، متغیرها، خطایابی، تنظیم ساعت و  ی متعددی جهت مانیتور کردن وضعیت ورودی و خروجی هانه یگزشامل

 باشد. دسترسی به وب سرور می 
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از    یک  است    هانه یگزهر  به هارمجموعه یزممکن  باشند.  داشته  بیشتری  بخش  عنوانی  در  میIOمثال  وضعیت  ها  توان 

را مشاهده   TDی روی هادکمهی روی لوگو و هادکمههای دیجیتال و آنالوگ، ها دیجیتال و آنالوگ، فلگ ها، خروجی ورودی 

آموزش   Device Overviewی  برگهاندازی اپلیکیشن، اضافه کردن لوگو و کار با  کرد. در این ویدئو روش نصب و راه 

 شده است. داده

 00:43:17 بازمانو بخش دوم اپلیکیشن لوگ ✓

توان از ابزارهای کنترل و مانیتورینگ مانند  است. در این صفحه می Control Pageبخش دوم اپلیکیشن لوگو مربوط به 

استفاده  قابل صورت رایگان  ذکر است که فقط تعداد محدودی از این ابزارها به ، گیج، بار و غیره استفاده کرد. قابلهادکمه

 شده است. ها جهت ارتباط با لوگو آموزش دادهدهی آنهستند. در این ویدئو روش اضافه کردن ابزارها و آدرس

 01:37:25 بازمان LWEوب ادیتور لوگو  افزارنرم  ✓

خاصی مانند    ی هاتیمحدوددارای    هابخش تواند از طریق وب سرور و اپلیکیشن انجام شود. این  مانیتورینگ و کنترل لوگو می

توان می   ذکرشدههای غیر رایگان در اپلیکیشن هستند. برای رفع مشکالت  سخت بودن کار با متغیرها و یا اضافه کردن بخش

افزار جدید برای طراحی صفحات وب است. با استفاده از  یک نرم  LWEاستفاده کرد.  Logo Web Editorیا  LWEاز 

ی جهت ارتباط با لوگو از طریق وب سرور ایجاد کرد. در این ویدئو روش کار  اژه یوی گرافیکی هارابطتوان افزار می این نرم 

شده است. در نظر داشته  اده ی دیجیتال، آنالوگ و غیره شرح درهایمتغو طراحی رابط کاربری به همراه اضافه کردن    LWEبا  

 های جدید استفاده کنید. استفاده نبوده و باید از ورژندر تمام لوگوها قابل LWEباشید که 

 00:27:23ی لوگو بازمان بند  میسنکات مهم در  ✓
های نویسی بوده که در قسمت یک کنترلر دارای سه بخش ورودی، پردازش و خروجی است. بخش پردازش مربوط به برنامه 

های الکتریکی به دو  صورت الکتریکی و یا تحت شبکه باشد. ورودی تواند به های کنترلر میقبل آموزش داده شد. ورودی 

های کنترلر  شوند. خروجی می   ن یتأم، سنسورها و غیره هایشستو از ادوات دیگر مانند   شدهم یتقسگروه دیجیتال و آنالوگ  

می تقسیم  شبکه  و  الکتریکی  گروه  دو  به  خروجینیز  میشود.  الکتریکی  بههای  برای  تواند  دیجیتال  یا  آنالوگ  صورت 

بخشسازفعال کنترل  و  و  ی  سنسورهای دیجیتال  اتصال  نکته در خصوص  ویدئو چند  این  استفاده گردد. در  خارجی  های 

 شده است. های لوگو شرح داده استفاده از خروجی 

 01:22:55 بازمان Omronاز برند  Zenکنترلر  ✓

 شویم. آشنا می  Omronاز برند  Zenنویسی کنترلر افزار و روش برنامه در این ویدئو با نرم 
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 فشار متوسط تأسیسات .3

 8-30793-080870 :یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

با    یدوره این   آشنایی  در    تأسیسات آموزشی جهت  متوسط    42فشار 

است. در ویدئوهای ابتدایی   شدهه یته  28:45:13مجموع    بازمانقسمت  

فشار متوسط و    یهاشبکهدیماند، اتصال به    یمحاسبهبا قوانین، روش  

ضعیف تجهیزات،  فشار  انتخاب  جریانی،  و  ولتاژی  مقادیر    یهاپست، 

 . میشوی مآشنا  اصلی، فرعی و غیره 

  دیتوانیم که    شدهه یتهبر اساس هندبوک اشنایدر الکتریک    مطالباین  

است که   ذکرقابل کنید.    مطالعه  دئوهایولیست  شرح هر قسمت را در  

  تأسیساتجهت طراحی    کامل و کاربردیهندبوک اشنایدر یک مرجع  

فشار متوسط آشنا    یهاجداکنندهبعدی با    یهاگامدر    الکتریکی است.

، اشنایدر، زیمنس و  ABBسازنده مانند    یهاشرکت  تیساوب شده و  

به    توانندی م  Indoorداخلی یا    یهاجداکننده .  میکنی مغیره را بررسی  

 قطع، قابل قطع و بریکر انتخاب شوند.  رقابلیغشکل 

و تعمیرات و غیره مفید خواهد بود.   یبرداربهره ، یاندازراهدر بسیار مهم بوده و  هاآنشناخت این تجهیزات و روش کار با 

توسط ترانسفورماتور ولتاژ فشار   دیدانی مکه    طورهماناست.    اتور، ترانسفورمفشار متوسط  یهاپست تجهیز مهم بعدی در  

به فشار ضعیف تبدیل   متفاوتی    شدهیبنددسته روغنی و خشک    یهامدل. ترانسفورماتورها در  شودی ممتوسط  و ساختمان 

حفاظت ترانسفورماتور  .  میکنیمرا بررسی    هاآنآشنا شده و روش حفاظت از    MVدارند. در چند ویدئو با ترانسفورماتورهای  

 های مدلدر    هارلهبا فیوز یا بریکر انجام شود. بریکرها به یک جزء کمکی با عنوان رله برای تشخیص خطا نیاز دارند.    تواندمی

 . شویممی آشنا  هاآنکه با  شوند میاولیه و ثانویه ساخته  

فراگرفتن    منظوربه زیادی است.    یهایدگیچیپثانویه جهت حفاظت از ترانسفورماتور بسیار مهم بوده و دارای    یرلهتنظیمات  

امر مهم توان  ؛این  از  داده    صورتبه یر  یک دستورالعمل  مثال شرح  همراه  به  این  شودمی کامل    هایفانکشن  دستورالعمل . 

  در گروه حفاظت از ترانسفورماتور با است که ذکرقابل .کندیم را مشخص  روش به دست آوردن اعداد و محاسبات  حفاظتی،

سی  روهای بعدی مربوط به برویدئ  .شویممیسیم بندی ترمومتر و بوخهلتس نیز آشنا    و  MK2200  هایرلهروش تنظیم  

  مربوطه تأسیسات یا حفاظتی  یخطتک  یهانقشه است. بخش پایانی هر ویدئو مربوط به شرح  واقعی یهاطیمحدر   تأسیسات

، بریکرهای فشار ضعیف و غیره  هارله فشار متوسط، سیم بندی    هایجداکنندهدریافت انرژی،   ینحوه   مثالعنوانبه.  باشدیم

روتین و تست عایقی در ترانسفورماتور آشنا خواهیم   یهاتستچند ویدئوی پایانی با   در .شودمی در این ویدئوها شرح داده 

  یپروسه و    هاگزارشروغنی به همراه شرح    یهاترانس مقاومت عایقی    یریگاندازهشد. در این بخش یک مثال واقعی از  

  . دیکنی مروغن را مشاهده  سیرکوله کردن
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 لیست ویدئوها

مناسب  است که این دوره    ذکرقابلکنید.  را مشاهده می   ی تاسیسات فشار متوسطدر این قسمت فهرست ویدئوهای دوره 

و  نهیدرزم  دهی دآموزشافراد   بوده  برق  داشت.    ییازهاینشیپی  مهم  ازهاینشیپاز  خواهد  دوره ی  این  فراگیری  ی  برای 

تجربه می   آموزشی و  اولیه  توان، محاسبات  ولتاژ، جریان،  به شناخت  در  توان  کاری  اشاره کرد.  تأسیساتی    فشار ضعیف 

 صورت خالصه مطالعه کنید.ها را بهتوانید شرح هر یک از قسمت ی آموزشی می منظور آشنایی بیشتر با این دوره به

های عایق   های الکتریکی و چهار ساعت آن مربوط به تستبوط به پلناست که یک ساعت از ویدئوهای این دوره مر  ذکرقابل

دوره  در  ویدئوها  این  مجدد  انتشار  است.  متوسط    تأسیساتی  الکتریکی  از    منظوربه فشار  نگهداری  بحث  کردن  کامل 

های های پلن ی تخفیف به خریداران قبلی دوره لحاظ شده و امکان ارائه  یگذارمتیق. این مسائل در  باشدی مترانسفورماتورها  

 .های الکتریکی وجود نداردالکتریکی و تست عایق

 سیم بندی و تست بوخهلتس و ترمومتر  22 معرفی دوره  1

 ی گازیبررسی تأسیسات تولید پراکنده  23 قوانین اصلی در طراحی تأسیسات  2

 بررسی نیروگاه خورشیدی  24 های فشار متوسط بخش یک شبکه اتصال به  3

 های کار دیزل ژنراتور پارالل روش 25 های فشار متوسط بخش دو اتصال به شبکه  4

 گیری فشار متوسط پست با اندازه 26 های فشار ضعیفاتصال به شبکه  5

 بررسی تجهیزات پست نصب پاورمیتر و  27 قوانین طالیی کار در تأسیسات الکتریکی 6

 ترانسفورماتور   3بررسی پست داخلی با  28 های فشار متوسط بررسی کلی جداکننده 7

 بررسی تجهیزات پست اصلی و فرعی  29 های سازنده سایت شرکتبررسی وب  8

 ترانسفورماتور   2بررسی پست داخلی با  L.B.S 30کلیدهای قطع و وصل بار یا  9

 M.O.Fگیری فشار متوسط هوایی یا اندازه D.P.S 31اجزای داخلی بریکر گازی  10

 های موازی بررسی پست با ژنراتورها و ترانس  32 زیمنس خألآشنایی با بریکر  11

 بررسی تجهیزات پست اصلی با فیدر اختصاصی  33 بررسی ترانسفورماتور روغنی همراه استاندارد و ...  12

 121ی حافظ بررسی پست فرعی با رله 34 ترانس خشک و روش کنترل دما در آنآشنایی با  13

 تست عایقی چیست؟ 35 حفاظت ترانسفورماتور فشار متوسط  14

 های ترانسفورماتورتست 36 ی پرایمری آشنایی با رله 15

 ترانسفورماتور تست عایقی چند دستگاه   37 ی ثانویهدستورالعمل توانیر جهت تنظیم رله  16

 های عایقیهای تست بررسی گزارش MK 38ی های ثانویه و تنظیم رلهآشنایی با رله 17

 یی از روغن ترانسفورماتورزدارطوبت 39 ریکلوزر و سکشناالیزر در خطوط هوایی 18

 مراحل کلی طراحی و انتخاب تجهیزات  40 گیریهای اندازه ترانس 19

 2تست عایقی ترانسفورماتورهای سایت  41 ی بوخهلتس بندی رله بررسی عملکرد و سیم  20

 3تست عایقی ترانسفورماتورهای سایت  42 ی ترمومتر بند میسبررسی عملکرد و   21
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 قسمت از ویدئوهاشرح هر 
 01:30:21 بازمان تأسیسات قوانین اصلی در طراحی  ✓

  شدهطراحی طبق اعالم شرکت اشنایدر الکتریک این مرجع برای کسانی  از هندبوک اشنایدر است.    اولمرجع این ویدئو فصل  

در ابتدای  ، بازرسی و نگهداری فعال هستند.  اندازیراه ، انتخاب تجهیزات، نصب،  تأسیساتکه در یک یا چند بخش طراحی  

الکتریکی فشار ضعیف و روش استفاده از آن در هندبوک اشنایدر   تأسیساتبا عنوان    IEC 60364ویدئو به استاندارد  

.  شودمیبیان    در این قسمت  وارفهرست   صورتبه فصل بوده و موضوع هر فصل    14. هندبوک اشنایدر دارای  شودمی اشاره  

الکتریکی است. در این قسمت با    تأسیساتطراحی و نظارت بر   هایدستورالعمل ی این ویدئو مربوط به قوانین و  بخش بعد

 ای دوره به دو شکل اولیه و    هاتست.  گیریمفرامی را    هاتستاستاندارد ولتاژ فشار ضعیف و متوسط آشنا شده و اهمیت    هایرنج

انجام    تأسیساتدر   بوده و مسائل کنترل  . بخش بعدشوندمی الکتریکی  الکتریکی  انطباق تجهیزات  و  به ارزیابی  ی مربوط 

 . کندمی و غیره را بررسی   زیستمحیط کیفیت، تضمین کیفیت، 

جریان    یمحاسبهاست. در این قسمت روش    تأسیسات در    شدهنصب بارهای    قدرت  یمحاسبه بخش مهم این ویدئو مربوط به  

. پس از به دست آوردن توان  کنیدمی را مشاهده    LED، گازی و  ایرشته   هایالمپ موتورهای الکتریکی، وسایل گرمایشی،  

  تأسیسات   موردنیازبه معنی دیماند یا قدرت    شده نصب است که جمع بارهای    ذکرقابل منصوبه باید دیماند را محاسبه کنیم.  

استفاده کرده تا قدرت حقیقی را به دست آوریم. در این بخش   زمانیهمو  برداریبهره باید از ضرایب بعد نیست. در مرحله 

دو مثال آورده شده تا اهمیت ضرایب فوق را نشان دهد. در بخش انتهایی به روش انتخاب ترانسفورماتور، اهمیت وجود  

 است.  شدهاشاره فشار متوسط  هایشبکهژنراتور و مزایای اتصال به  

 01:34:44 بازمانو بخش دوم  01:54:37 بازمان بخش اول MV هایه شبک اتصال به  ✓
در بخش اول این ویدئو با   فشار متوسط است. هایشبکهمرجع این ویدئوها فصل دوم از هندبوک اشنایدر با عنوان اتصال به 

  هایشبکهگیریم که جهت اتصال به  . در این بخش فرامی کنیممی را تعریف   MVسطح ولتاژ فشار متوسط آشنا شده و پست 

تعدادی پست داخلی یا فرعی نیز    ممکن است  تأسیساتفشار متوسط به یک پست اصلی نیاز است. در صورت بزرگ بودن  

این کار با  شود.  می فرعی انجام    هایپستتاژ از فشار متوسط به فشار ضعیف در پست اصلی یا  . تبدیل ولشوددر نظر گرفته  

 انجام خواهد شد.  MV/LVترانسفورماتور 

 ی شبکه اتصال به    منظور به تجهیزات  این    تر ساده . به عبارت  دارند  را در پست اصلی پنج نقش یا وظیفه    شدهنصب تجهیزات  

استفاده   گیریی داخلی و اندازه در پست اصلی، حفاظت شبکه  شدهنصب ظت ترانسفورماتور فشار متوسط، حفاظت اصلی، حفا

  Ur, Ud, Up صورتبه. ولتاژها شویممیها آشنا های فوق با مشخصات ولتاژی و جریانی آن. پس از تعریف نقش شوندمی

 شوند. می   Ipو  Ir,Ikها شامل و جریان شده تعریف  Unو 

ها شامل یک دستگاه ترانسفورماتور با لوازم  شود. این مدل در بخش بعدی روش اتصال به شبکه در چهار مدل تعریف می

، چند دستگاه ترانسفورماتور در پست اصلی یا چند  MVگیری  ، یک دستگاه ترانسفورماتور با لوازم اندازه LVگیری  اندازه

 شوند. . این موارد به همراه نقش تجهیزات شرح داده می دشومیهای فرعی  دستگاه ترانسفورماتور در پست 
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ی فشار متوسط خواهیم رسید. اتصال به شبکه  ی اتصال به شبکهپس از مشخص کردن وضعیت و نقش تجهیزات به مرحله

تجهیزات    یه شعاعی، حلقوی یا توسط دو مدار کابل انجام گردد. این موارد نیز به همراه دیاگرام و نقش  صورتبه   تواندمی

و مقادیر جریان خطای فاز به  شدهدادههای هوایی و زمینی شرح  بررسی خواهد شد. در این مرحله برخی از اشکاالت شبکه

 کنیم. زمین را در شبکه بررسی می 

دی،  های پیشنهای نقشه ی دیماند، ارائهاطالعات اولیه، محاسبه  آوریجمع پست جدید است. این کار با    اندازیراه گام بعدی  

هایی . در پست جدید باید تست شودمی های شرکت توزیع انجام  انرژی و خواسته   تأمین ی پایداری در  مشخص کردن درجه

 آشنا خواهیم شد.  هاآنلیست با  صورتبه انجام شود که 

ن ادقرارد  مانند  بخش بعدی این ویدئو در خصوص حفاظت در برابر تماس مستقیم است. این پروسه با یک یا چند روش

رخ    ینحوه در این قسمت    .شودمیانجام    هاهادیهای عایق، دور از دسترس، نصب موانع یا عایق کردن  تجهیزات در بخش

بخش بعدی حفاظت مربوط به مدار و ترانسفورماتور است. در این   دادن ولتاژ گام و ولتاژ تماس را نیز مشاهده خواهید کرد. 

 رانس خشک و روغنی آشنا خواهیم شد. های ت ها و حفاظتمرحله با قطع کننده

تواند مبتنی بر  های مختلف تابلو می است. دسترسی به بخش  دهیسرویس مبحث بعدی در این ویدئوها مربوط به اینترالک و 

ابزار و غیره باشد. از طرفی هنگام دسترسی به تجهیزات ممکن است نیاز به قطع   یه یبر پادستورالعمل،    یه یبر پاسوئیچ،  

تحت عنوان سرویس    LSCهای مختلف یک پارامتر با عنوان  باشد. با توجه به قطع برق در بخش نیز  های دیگر  برق در قسمت

 .شودمی تعریف  دهی 

تواند دارای یک پست با لوازم  . مشترک می شویممی   ی مشترک آشناهای ممکن در تغذیه در بخش بعدی با لوازم و حالت

باشد.  ف یضعگیری فشار  اندازه از    یا فشار متوسط  و دستورالعمل استفاده  انتخاب تجهیزات  به    ها آنقسمت بعدی مربوط 

 است.

نکته  و  شده  آشنا  ترانسفورماتورها  با  ادامه  تغییرادر  ترانسفورماتور،  انتخاب سایز  تهویه،  مانند  مهم  رطوبت،  های  دما،  ت 

در این قسمت با پارالل کردن ترانسفورماتورها و روش کار ژنراتورهای پارالل نیز آشنا  .  کنیممی آلودگی و غیره را بررسی  

خواهیم شد. این موارد دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بخش پایانی این ویدئو مربوط به انواع پست فشار متوسط و  

 ی فشار متوسط و اتصاالت داخلی است.ملزومات اتصال به شبکه 

 00:52:47 بازمان LV هایشبکه اتصال به  ✓
در این بخش با    توزیع فشار ضعیف است.  هایشبکهمرجع این ویدئوها فصل سوم از هندبوک اشنایدر با عنوان اتصال به  

  صورتبه   توانندمی. این مشترکین  کنیممی مشترک فشار ضعیف آشنا شده و مقادیر ولتاژی و جریانی در این گروه را بررسی  

 مستقیم به شبکه فشار ضعیف متصل شده و یا دارای کابل اختصاصی باشند. 

مونه از توزیع فشار ضعیف در کشورهای  های فشار ضعیف در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در این بخش چند نشبکه

بررسی   این قسمت  شودمی اروپایی  البته در  نیز شرح    ینحوه .  آمریکایی  نول در کشورهای  هادی  با  متوسط  فشار  توزیع 

  گیریاندازه فشار ضعیف نیاز به حفاظت و لوازم    یشبکه اتصال مشترکین به    جهت  .گرددمی و با مدل اروپایی مقایسه    شدهداده

 . باشدمی
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ی تغییرات مجاز  . در بخش پایایی با دامنه باشدمی این تجهیزات با توجه به محل قرارگیری تجهیزات و نوع مشترک متفاوت 

. در این قسمت به مسائل مربوط به تلفات، مدیریت پیک،  گیریمفرامیرا    هاترانس ولتاژ آشنا شده و نقش تپ چنجر در  

 است.  شدهاشاره دیماند و غیره نیز 

 00:02:38 بازمان الکتریکی تأسیسات وانین طالیی کار در ق ✓
 . کندمی الکتریکی را بررسی   تأسیساتگرافیکی مراحل قطع، تست و الک کردن  صورتبه این ویدئو 

 00:16:49 بازمان فشار متوسط هایجداکنندهبررسی کلی  ✓
نقش، کنترل، روش نصب و   ازنظرکلی بررسی خواهد شد. این تجهیزات  صورتبه های فشار متوسط در این بخش جداکننده

  عموماً  Outdoor. تجهیزات  شوندمی   ساختهداخلی یا خارجی    صورتبه تجهیزات    مثالعنوانبه .  شوندمی   بندیگروه غیره  

وجود    تجهیزات داخلی  در طرف مقابل   الیی در برابر شرایط محیطی دارند.بوده و مقاومت باعمومی  توزیع    های شبکهمربوط به  

تهیه  به شکل ماژوالر یا پک    توانندمی . این تجهیزات  شوندمیدر هردو گروه توزیع عمومی و اختصاصی استفاده    داشته که

 شوند. 

 برداری بهره تا حد زیادی روش  سمیمکاندستی و یا الکتریکی داشته باشند. نوع   سمیمکان  توانندمیتجهیزات هوایی و زمینی  

  پرکاربردترین. از  شوندمی مختلفی تقسیم    هایگروه توانایی قطع و وصل نیز به    ازنظر  هاجداکننده .  کندمی را مشخص    هاآناز  

و وصل تحت جریان نامی و بریکرها اشاره کرد.    قطع و وصل تحت جریان، قابل قطع  غیرقابلبه کلیدهای    توانمی   هاجداکننده

 جریان اتصال کوتاه را وصل کرده، از خود عبور داده و قطع کنند.  توانندمی بریکرها 

و    درواقع قدرتمندترین  بریکرها  است  جداکننده   ترینگرانبریکر  در   کنندگیخاموشسیستم    ازنظر.  عملکرد  و  قوس 

کلی آشنا شده و پالک چند نمونه از تجهیزات را بررسی    صورتبهین ویدئو با این موارد  . در اشوندمی متنوعی ساخته    هایمدل

 .کنیممی

 00:47:28 بازمان سازنده هایشرکت سایتوب بررسی  ✓
با   ویدئو  این  متوسط    یسازنده   هایشرکت   سایتوب در  فشار  محصوالت  و  الکتریک،  ABBمانند    هاآنبزرگ  اشنایدر   ،

های  سایت شرکتاز طریق وب   هاکاتالوگ و روش دانلود    . این ویدئو جهت بررسی تجهیزاتشویممی زیمنس و غیره آشنا  

 است.  شدهتهیه  سازنده

 00:37:28 بازمان L.B.Sکلیدهای قطع و وصل بار یا  ✓
. این  شوند میفشار متوسط دیده   تأسیسات در    ایگسترده   صورتبه   Load Break Switchکلیدهای قطع و وصل بار یا  

با بریکر    شدهترکیببا فیوز و    شدهترکیب انفرادی،    صورتبه  توانندمیکلیدها توانایی قطع و وصل جریان نرمال را داشته و 

اشنایدر را بررسی  های    LBSی مربوط به  هاکاتالوگ باشند. در این ویدئو با چند برند مختلف از این کلیدها آشنا شده و  

 .کنیممی

 00:18:28 بازمان DPSاجزای داخلی بریکر گازی  ✓

فنر شارژ  از نیروی    ی زمینی یا داخلی. در اغلب بریکرهاشویممیبریکر گازی آشنا  قطع و وصل یک    مکانیسمدر این ویدئو با  

عملی نمایش داده خواهد شد. در   صورتبهاین پروسه با باز کردن کاور بریکر    .شودمیقطع و وصل استفاده    منظوربه   شده

 .کنیدمی آنتی پمپینگ و غیره را مشاهده  یرله کنتاکت های کمکی، موتور،  ینقشهادامه 
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 00:35:38 بازمان زیمنس خألآشنایی با بریکر  ✓
الکتریکی   یهافرمانبریکر، شارژ فنر،    مکانیسمیز با  زیمنس است. در این قسمت ن  خأل یک بریکر    ی بررساین ویدئو مربوط به  

 . شویممی و غیره آشنا  

 00:51:59 هاپالک و  هاستیلچک بررسی ترانس روغنی با کنسرواتور به همراه استاندارد و   ✓
ی بعدی این ویدئو  هاقسمت. کنیممی کاوای جدید و بدون برق را از نزدیک بررسی  1250در این ویدئو یک ترانس روغنی 

است. در استاندارد ترانس روغنی با مسائل مهمی    هاآنتست    یبرگه استاندارد ترانسفورماتورهای روغنی و    مروربه مربوط  

 ساختمان، محل نصب، دما، ارتفاع از سطح دریا و غیره آشنا خواهیم شد.  ازنظر

دما و ارتفاع را لحاظ کرده و نوع ترانسفورماتور را مشخص  که چگونه باید ضرایب کاهش    گیریمفرامیبا توجه به این مطالب  

درک    منظوربه و مقادیر آورده شده است.    هاتست گزارش ترانسفورماتور نیز اطالعات کاملی در خصوص    هایبرگهدر    کنیم.

 کاوا بررسی خواهد شد.  1250تا  25 هایترانساز  هاییلیستچک بهتر این موضوع  

 00:26:29 بازمان روش کنترل دمای آن آشنایی با ترانس خشک و  ✓
و کنترل    هاآلودگیی دارد. نکات مهم در این ترانس رعایت حریم،  ترساده ترانسفورماتور خشک فاقد روغن بوده و ساختمان  

  دمای آن است. در ابتدای این ویدئو توسط دو انیمیشن کوتاه از شرکت جنرال الکتریک و اشنایدر با ساختمان ترانسفورماتور

 . شویممی خشک، نکات حمل و نصب آن آشنا 

کنترل دما را    یرله به    هاآنو اتصال    ی فشار ضعیفهاپیچسیمبین    PT100قرارگیری سنسورهای دما یا    ینحوه در ادامه  

این    سایتوب رله کنترل حرارت و فن ترانسفورماتور است.    یهاتولیدکننده یکی از    DIELمشاهده خواهید کرد. شرکت  

ویدئو   پایانی  بخش  در  روغنی  و  خشک  ترانسفورماتورهای  دمای  کنترل  جهت  آن  محصوالت  از  برخی  همراه  به  شرکت 

 است.  شده بررسی

 00:12:59 بازمان حفاظت ترانسفورماتور فشار متوسط ✓
اظت ترانسفورماتور فشار متوسط است. در این بخش با فیوز کات اوت، این ویدئو یک مقدمه برای آشنایی با تجهیزات حف

 . شویممیی ثانویه، ترمومتر و غیره آشنا  ی پرایمری، رله فیوز داخلی، رله

 00:24:20 بازمان پرایمری یرلهآشنایی با  ✓
رله  نمونه  دو  داخلی  اجزای  با  ویدئو  این  آشنا  در  پرایمری  رلهشویممی ی  این  الکتروم.  حفاظت    منظوربهکانیکی  های 

 .دن شومیاستفاده   باراضافهترانسفورماتور در برابر اتصال کوتاه و 

ثانویه، قرارگیری  بسیار مهم در خصوص رله   ینکته تنظیم    شودمی   تأکیددر مسیر اصلی جریان برق است.    هاآنهای  که 

های اولیه هنگام وصل بودن برق بسیار خطرناک بوده  کامل انجام شود. دست زدن به رله   برقیبیباید در    حتماًاولیه   هایرله

 و باعث مرگ خواهد شد. 

 01:03:13 بازمان ثانویه یرله تنظیم  جهت  دستورالعمل توانیر ✓
. این  شودمی تفاده  ثانویه از دستورالعمل توانیر اس  هایرلهآشنایی با روش تنظیم و محاسبات مربوط به    منظوربهدر این ویدئو  

است. در این ویدئو با مبانی    شدهتدوین ثانویه جهت حفاظت ترانسفورماتور    یرلهدستورالعمل با عنوان تنظیم و هماهنگی  

 ، منحنی استاندارد،هارله حفاظت، روش هماهنگی 
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  51Nو    50P,51P,50Nحفاظت جریانی و غیره آشنا خواهیم شد. توابع حفاظتی مهم در این دستورالعمل شامل کدهای  

باالدست، جداول و مثال    یرلهاعداد، روش هماهنگی با    یمحاسبه. در این دستورالعمل اطالعات زیادی در خصوص شودمی

 آورده شده است. 

 01:52:52 بازمان MK یرلهثانویه و تنظیم  هایرلهآشنایی با  ✓
. این شرکت یکی از شودمی بررسی    صورت کلی به   آن  سایتوب شرکت اشنایدر الکتریک در    هایرلهدر ابتدای این ویدئو  

 Vampset  افزارنرم حفاظت ترانس، ژنراتور، خطوط و غیره است. در ادامه با    منظوربه رله    هایتولیدکننده  قدرتمندترین

 یادی در بخش حفاظت نیاز دارد.به دانش ز ها رله های ومپ آشنا خواهیم شد. تنظیم این تنظیم رله  منظوربه

توزیع    منظوربه ترانسفورماتور  توابع ترساده  هایرله از    توانمی حفاظت  با  این    OC,EF  ی  کرد.  دارای    هارلهاستفاده 

که   طورهمانهای فاز و زمین را شناسایی کنند.  توانند اضافه جریانبوده و می   51Nو    50P,51P,50Nی  های حفاظتفانکشن

شناسایی گردد. نداشتن    سرعتبه و اتصال کوتاه شده که توسط رله باید    باراضافهی  مؤلفه دانید اضافه جریان شامل دو  می

 سفورماتورها خواهد شد. تران ازجملهها باعث به خطر افتادن تجهیزات اطالعات کافی در خصوص تنظیم رله 

 ها رله از این  Lاست. سری  شده دادهآموزش  MK2200Lو   MK2200 یرله نمونه در این قسمت روش تنظیم دو  عنوانبه

و    جدیدتر داشتن  بوده  تنظیم  ،  نمایشصفحه ضمن  این ویدئو روش  دارد. در  را  به کامپیوتر  اتصال    Lسری    یرلهقابلیت 
 را مشاهده خواهید کرد.  زارافنرم دستی و توسط  صورتبه

 00:46:10 بازمانو سکشناالیزر در خطوط هوایی  ریکلوزر ✓
وجود    ییهاشن یمیانمثلث زرد بخش ریکلوزرها است. در این گروه مقاالت و    تیساوب ابتدای این ویدئو مربوط به بررسی  

راهنمای کامل کار با ریکلوزرهای انتک از نصب تا   دیتوانیمدر مقاالت فنی  .  دهدیمدارد که عملکرد ریکلوزرها را شرح  

 را مطالعه کنید.  یبرداربهره تنظیم و 

 افزار نرم از    معموالًی بسیار پیچیده هستند. با توجه به پارامترهای بسیار زیاد حفاظتی و مانیتورینگ  رلهریکلوزرها دارای یک  

زمان -جریاناستاندارد    یهایمنحنتنظیم یک بخش مجزا جهت بررسی    افزارنرم . در کنار  شودیماستفاده    هاجهت تنظیم آن

های حفاظتی را با یکدیگر هماهنگ را با یکدیگر مقایسه کرده و سیستم   هایمنحن  دیتوانیم  افزارهانرم از طریق این  وجود دارد.  

 .اندشده ی بررسی ویدئو کنید. این موارد در ادامه
 00:19:45 بازمان گیریاندازه  هایترانس ✓
معمولی   هایمدل های ثانویه در استفاده شود. رله  CTهای ثانویه باید از ترانسفورماتورهای جریان یا رله اندازیراه  منظوربه

ها ترانسفورماتورهای    PTو    CT. به  شوندمی نصب   PTنیازی به ورودی ولتاژ نداشته و اغلب بدون ترانسفورماتور ولتاژ یا  

 ذکر قابل.  اندشده بررسی های حفاظتی    CT  مخصوصاً  گیریاندازه. در این ویدئو ترانسفورماتورهای  شودمی گفته    گیریاندازه

 . شوندمی ، حفاظتی و ترکیبی ساخته  گیریاندازه  هایگروه است که ترانسفورماتورها در 

 00:32:32 بازمان بررسی عملکرد و سیم بندی بوخهلتس ✓
نشتی روغن،    توانمیمدل الکترومکانیکی جهت حفاظت ترانسفورماتورهای روغنی است. توسط این رله    ی بوخهلتس یکرله

شدید و غیره را شناسایی کرد. این رله دارای دو گوی شناور و دو کنتاکت   هایاتصالیجمع شدن گاز، اتصال کوتاه حلقه،  
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ی ثانویه متصل  صحیح به رله  صورتبهو باید    شدهاستفادهآالرم و تریپ    منظوربه. این کنتاکت ها  باشدمی  هاآنمتصل به  

 شوند. 

. این ویدئو  شویممی آشنا    هانند شناورها و کنتاکتما  و با اجزای داخلی آن  بازکرده   کامالًبوخهلتس را    یرله در این ویدئو یک  

 است. بوخهلتس  یرله حاوی نکات زیادی در خصوص نصب، سیم بندی و تست 

 00:25:39 بازمان بررسی عملکرد و سیم بندی ترمومتر ✓
روغن استفاده    دمای  گیریاندازه  منظوربهبعدی در حفاظت ترانسفورماتورهای روغنی ترمومتر نام دارد. از این رله    یرله

صحیح سیم بندی شود. در این ویدئو با سیم بندی    صورتبه. ترمومتر نیز دارای دو کنتاکت آالرم و تریپ بوده و باید  شودمی

 . شویممیترمومتر، تنظیم و تست آن آشنا  

درک بهتر از روش کار ترمومتر آن را از ترانسفورماتور خارج کرده و ضمن سیم بندی کنتاکت ها با یک سشوار    منظوربه

ترمومتر  ذکرقابل.  دهیممی حرارت  صنعتی   که  دمای    یعقربهیک    است  حداکثر  دارد که  را   دادهرخماکزیمم  ترانس  در 

 دستی ریست شود.  ورتصبه . این عقربه باید پس از برداشت اطالعات کندمی مشخص 

 00:14:20 بازمان سیم بندی و تست بوخهلتس و ترمومتر ✓
را در محیط واقعی    هاآندر این ویدئو با محل قرارگیری ترمومتر و بوخهلتس روی ترانسفورماتور آشنا شده و پیوستگی مدار  

طبق نظر شما باعث قطع بریکر   واندتمیترانس شود اما ترمومتر   MVبوخهلتس باید باعث قطع بریکر  یرله. کنیممی تست 

 فشار متوسط یا فشار ضعیف شود. 

 00:10:45 بازمان تولید پراکنده گازی تأسیسات بررسی  ✓
دائم کار بوده    صورتبه است. این ژنراتورها    گازسوز پراکنده استفاده از ژنراتورهای    صورت به تولید برق    هایروشیکی از  

فشار ضعیف بوده و برای    صورتبه برق و حرارت باشند. در اغلب موارد خروجی ژنراتورها    زمانهم   یتولیدکننده   توانندمیو  

گازی   صورتبه یا تولید پراکنده  DGد. در این ویدئو با روش کار یک نتبدیل به فشار متوسط نیاز به یک ترانسفورماتور دار

 .شویممی آشنا 

 00:19:22 بازمان نیروگاه خورشیدی  تأسیسات بررسی  ✓
تولید پراکنده است. توان خروجی نیروگاه خورشیدی با توجه به بزرگی آن به   هایروش نیروگاه خورشیدی یکی دیگر از  

. در این ویدئو یک نیروگاه خورشیدی و تجهیزات الکتریکی آن جهت شودمی شبکه فشار ضعیف یا فشار متوسط تزریق  

 ده خواهید کرد. فشار متوسط را مشاه یشبکه اتصال به 

 00:31:33 بازمان کار دیزل ژنراتور پارالل هایروش ✓
انفرادی و یا پارالل کار کنند. حالت پارالل یا کار موازی بسیار پیچیده بوده و مزایای خاص    صورتبه   توانندمی دیزل ژنراتورها  

به کاهش خاموشی، قطع و وصل هنگام جابجایی، پیک سایی   توانمیخود را دارد. از مزایای کار پارالل ژنراتورها با برق شهر  

کنترل    DEEP SEAکه توسط بردهای  ژنراتورهای مکالته  با    Volvoدر این ویدئو دو دیزل ژنراتور    و غیره اشاره کرد.

است. این    شدهداده اتصال این دو ژنراتور به بریکرها شرح    خطیتک   ینقشه . در ابتدای ویدئو  کنیممیرا بررسی    شوندمی

تورها در دو حالت پارالل با برق شهر کار کند. در ادامه ژنرا صورتبه تواندمی و  شدهطراحی بریکر هوا  4برد و  3سیستم با 

 . دنشومی تست   پاراللجابجایی بار کامل و کار 
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 00:19:43 بازمان فشار متوسط  گیریاندازهپست با  ✓
ورودی و خروجی،    L.BS. این پست شامل دو  شودمیدر این ویدئو تجهیزات فشار متوسط یک پست کیوسک جدید بررسی  

لوازم   و  بریکر  است.  گیریاندازه یک  متوسط  سوئیچ    فشار  پارس  برند  از  آن  بریکر  و  ملکاز  برند  از  پست  این  کلیدهای 

. در  شوندمی بررسی   هاسلول و اجزای داخلی    بازشده   کامالً  هاسرکابل  یمحفظهبودن پست فوق،   برقبی با توجه به    .باشدمی

انس ولتاژ آشنا خواهیم شد. در قسمت پایانی  این ویدئو با مقره های خازنی، سنسورهای نشانگر خطا، ترانس جریان و تر

 است.  شدهبررسیو مشخصات الکتریکی تجهیزات  شدهترسیم پست  خطیتک  ینقشه

 00:49:22 بازمان نصب پاورمیتر و بررسی تجهیزات پست ✓
ه خواهید  و اتصال به شبکه فشار متوسط را مشاهد  گیریاندازهدر این ویدئو تجهیزات فشار متوسط یک پست کامپکت جهت  

حفاظت این پست  .  شودمی   ABBو بریکر گازی    گیریاندازه، لوازم  ABBگازی    L.B.Sکرد. تجهیزات این پست شامل یک  

  گیریاندازهدر این پست از لوازم    که اتصاالت الکتریکی آن را مشاهده خواهید کرد.  داشته   بر عهده  57ومپ    یرلهرا یک  

این امر    .کنیممی جایگزین  دیجیتال باسط پژوه  B821  یا پاورمیتر   گیریاندازه را با یک مرکز    هاآنکه    شده استفاده آنالوگ  

نمای    هاینقشه پایانی ویدئو    یدقیقه  20در    .شودمی جهت انتقال اطالعات یا خواندن مقادیر جریان و ولتاژ از راه دور انجام  

نشانگر خطا، بوبین های قطع و وصل بریکر و غیره شرح داده  جریان و ولتاژ، رله،    هایترانس ، اتصاالت  خطیتک ظاهری،  

 . شودمی

 00:34:45 بازمان ترانسفورماتور   3بررسی پست داخلی با  ✓
این شرکت    موردنیاز. توان  کنیممی در این ویدئو پست داخلی یک شرکت بزرگ با سه دستگاه ترانسفورماتور را بررسی  

کاوا با    1500. ترانس  شودمی  تأمینکاوا    2500کاوا و دو دستگاه ترانسفورماتور    1500ترانسفورماتور  توسط یک دستگاه 

این ترانسفورماتورها توسط بریکر گازی پارس سوئیچ    یاولیهاست. حفاظت    شدهتهیه سفارشی    صورتبه   ولت  660ولتاژ  

. این بخش  دهیممی کامل شرح  صورتبه . پس از بررسی بریکر وارد اتاق ترانسفورماتورها شده و تجهیزات را شودمی انجام 

  یخوببه بسیار عالی بوده و    ینمونه چاله روغن و غیره یک    ایمحفظه  ، ترمومتر، بوخهلتس، پالک، هاکابلروش نصب،    ازنظر

به شرح تابلوهای فشار ضعیف اصلی خواهیم پرداخت. این تابلوها توسط بریکرهای   هاترانس پس از بررسی  است.  اجراشده 

پایانی این ویدئو مربوط به بررسی پالک ترانسفورماتورها،    یدقیقه  15.  اندشده امپکت به ترانسفورماتورها متصل  هوا و ک

 است.  تأسیساتاین  خطیتک  ینقشه سطح اتصال کوتاه، رنج بریکرها و شرح 

 00:52:14 بازمان بررسی تجهیزات پست اصلی و فرعی  ✓
است. در این ساختمان از چهار دستگاه ترانسفورماتور    بلندمرتبهدر این ویدئو مربوط به یک ساختمان    شده بررسی  تأسیسات

است. در قسمت مشترک یک ترانسفورماتور   شدهم یتقس. پست اصلی این ساختمان توسط فنس به دو بخش شودمی استفاده 

. در  شودمیانجام    MK220L  هایرله ورها توسط  حفاظت ترانسفورماتروغنی و سه بریکر گازی پارس سوئیچ وجود دارد.  

. در ادامه قسمت کنترل باکس یا محل نصب رله و  شویممیو بریکرها آشنا   L.B.Sی حفاظت شامل هاسلول ابتدای ویدئو با 

UPS  .یرله پس از بررسی پارامترهای  را مشاهده خواهید کرد MK2200L توسط منوی ،Maint mode   فرمان قطع به

 . شودمیسال  بریکر ار
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جریان حفاظتی به شکل حلقوی    هایترانس پس از قطع بریکر و بررسی اطالعات پالک آن، سکسیونر آن را نیز جدا کرده و با  

  طورهمانکاوای خشک است.    1600های پست فرعی و ترانسفورماتورهای    L.B.Sبعدی بررسی    یمرحله .  شویممیآشنا  

پایانی این ویدئو    یدقیقه  20  مجاز به استفاده از ترانسفورماتورهای روغنی نخواهیم بود.   هاساختمانکه شرح داده شد در  

،  هارلهصاالت فرمان بریکر، مدار قدرت، ات خطیتک شامل نمای ظاهری،  هانقشه پست است. این  هاینقشه مربوط به بررسی 

 . شوندمی نشانگر خطا و غیره 

 00:34:15 بازمان ترانسفورماتور   2بررسی پست داخلی با  ✓
ترانسفورماتور   با دو دستگاه  و فشار ضعیف یک کارخانه  متوسط  به بررسی تجهیزات فشار  کاوا    1250این ویدئو مربوط 

. پس از  شودمی پرایمری انجام    ا ی  ه یاول  هایرله است. حفاظت این ترانسفورماتورها توسط بریکرهای گازی پارس سوئیچ و  

خواهیم رفت. در این شرکت از دو گروه تابلوی فشار ضعیف به   به قسمت فشار ضعیف  MVو بریکرهای    هارلهبررسی  

 است.  شدهاستفاده همراه کوپالژ بین ترانس یک و دو 

تنظیم    شدهنصب بریکرهای   و روش  پالک  بوده که  الکتریک  جنرال  برند  از  فشار ضعیف  اصلی  تابلوی  شرح    هاآندر  را 

عملی نمایش داده    صورتبه . با توجه به وجود باس کوپلر یا بریکر کوپالژ در این تابلوها، روش جابجایی بار نیز  دهیممی

بخش فشار متوسط و فشار ضعیف به همراه مسائل مربوط    خطیتک   ینقشه سی  ر. قسمت پایانی ویدئو نیز مربوط به برشودمی

 است.  تأسیساتبه جریان نامی و اتصال کوتاه در این 

 00:10:24 بازمان MOFفشار متوسط هوایی یا  گیریاندازه ✓
جریان و    ، . در این مدل از ترانسدهدی متوسط تجهیزات هوایی را نمایش    گیریاندازه   ینحوه خالصه    صورت بهاین ویدئو  

.  شوندمی هوایی نصب    یهاه یپاروغن قرار داشته و روی    یمحفظهداخل یک    هاترانس. این  شودمیپک استفاده    صورتبه ولتاژ  

 .شودمی گفته   Metering Out Fitیا  M.O.Fکلی به این تجهیزات  صورتبه

 01:10:25 بازمان و ژنراتورهای موازی  هاترانس بررسی پست با   ✓
یک شرکت بزرگ با پست اختصاصی یا پاساژ است. این شرکت دارای دو دستگاه    تأسیسات بوط به بررسی  این ویدئو مر

، خطیتک   هاینقشه ابتدایی این ویدئو مربوط به بررسی    یدقیقه  30.  باشدمی ترانسفورماتور و سه دستگاه ژنراتور پارالل  

و مشخصات    شدهترسیم فشار متوسط و فشار ضعیف    خطیتک  ینقشه و غیره است. در ابتدای این ویدئو؛    هارله نمای ظاهری،  

اتصال کوتاه،   نامی،  مانند جریان  نمای ظاهری    هانقشه . بخش دوم  شودمی و غیره بررسی    یکت گور تجهیزات  به  مربوط 

 است.  MK2200 هایرله ی فشار متوسط و اتصال هاسلول 

و    شدهمیتقسشروع به بررسی تجهیزات از پست پاساژ خواهیم کرد. این پست توسط فنس به دو قسمت    هانقشهپس از  

است. دو عدد از  شدهنصبدارای یک حفاظت اصلی با بریکر سارل است. در پست فرعی یا داخلی سه بریکر گازی اشنایدر 

پارالل یک  صورتبه هاترانس . خروجی این اشدبمیکاوا  1250و  1000این بریکرها مربوط به حفاظت دو دستگاه ترانس 

 . شودمی وارد دو سیستم چنج آور   تیدرنهاتابلوی فشار ضعیف را تغذیه کرده و 

 01:14:57 بازمان بررسی تجهیزات پست اصلی با فیدر اختصاصی ✓
اختصاصی   یشبکهبزرگ استفاده از فیدر اختصاصی است. در این مدل یک    تأسیساتتحویل انرژی به    هایروشیکی از  

یک مشترک ولتاژ اولیه با فیدر اختصاصی را بررسی    تأسیسات. در این ویدئو  کندمی و فقط یک مشترک را تغذیه    شدهاحداث
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ازی پارس سوئیچ  ورودی به همراه چهار دستگاه بریکر گ  L.B.Sخواهیم کرد. پست اصلی این شرکت داری یک سلول  

کاوا    2000و    1600است. یکی از این بریکرها به شکل رزرو بوده و سه بریکر دیگر مربوط به حفاظت ترانسفورماتورهای  

در ابتدای این ویدئو بخش فشار متوسط را بررسی کرده و چیدمان تابلوها را خواهیم دید. در ادامه کاور بریکر گازی    هستند.

در    شدهتنظیمبعدی مربوط به چک کردن پارامترهای    یمرحله.  شویممیر اجزای داخلی آن آشنا  و با روش کا  بازکردهرا  

 است.  و تست پیوستگی مدار تریپ آن کاوا 1600حفاظت ترانس   MK2200L یرله

توسط  بخش فشار مه  مرحله ب  ازاینپس .  دهیممی را شرح    هاآنپالک    شده و  ترانسفورماتورها پس از بررسی رله وارد اتاق  

به   مربوط  تنظیمات  و  تابلوهای فشار    یمرحله .  کنیممی کاوا را مرور    2000  هایترانس بازگشته  این ویدئو بررسی  بعدی 

شامل مشخصات الکتریکی بریکرها، ترانسفورماتورها و غیره    هانقشه است. این    تأسیسات  خطیتک   هاینقشه ضعیف اصلی و  

 . شودمی

 00:07:50 بازمان 121حافظ   یرلهبررسی پست فرعی با  ✓
  ینکتهرا مشاهده خواهید کرد.  کاوا و تابلوی فشار ضعیف آن    1000در این ویدئوی کوتاه یک پست فرعی با ترانسفورماتور  

بوخهلتس    یرله موجود در بخش کنترل باکس و هواگیری    هایترمینال مومتر به  مهم در این ویدئو اتصال بوخهلتس و تر 

 است.  شدهاستفاده حافظ  یرلهاست. در این پست از یک بریکر گازی پارس سوئیچ به همراه  

 01:01:07 بازمانتست عایقی چیست؟  ✓
در مقاومت عایقی مانند جریان خازنی،   مؤثر . فاکتورهای  شویممی در این ویدئو با عایق الکتریکی و ماهیت تست عایقی آشنا  

این بخش شرح   یا رسانایی و جریان کل در  به روشتست   است.   شدهداده جریان جذب، هدایت  های مختلفی  های عایقی 

رانجام ویدئو  این  رادارند. در  خود  کاربری خاص  و هریک  عایقی  هایوششده  کابل،    تست  مانند  مختلف  موضوعات  در 

 فرا خواهیم گرفت. موتور و غیرهترانسفورماتور،  

و غیره اشاره کرد. در    PI  ،DARدیگر مانند    یهاسیاندمقاومت و  -، زماناینقطهبه تست مقاومت   توانمی  هاتستاز این  

و   ی دی الکتریک، تخلیهSVیا  یامرحله این ویدئو نکات مهم دیگری مانند ولتاژ تست، اهمیت رطوبت و دما، ولتاژ   یادامه

 . شودمی شرح داده غیره  

 00:27:16 بازمان ی ترانسفورماتورهاتست ✓
. جهت تست  کنیممی آشنا شده و تست عایقی را بیشتر بررسی ی مهم در ترانسفورماتورهای قدرت هاتستدر این ویدئو با 

دو و سه سیمه انجام داد. تست    صورتبه   توانمیی عایقی را  هاتست و آماده گردد.    برقبی عایقی ابتدا باید ترانسفورماتور  

هسته،    یفشارقو  چیپمیس غیره  یفشارقوبه  و  هسته  به  ضعیف  فشار  ضعیف،  فشار  در  هاتست از    به  مهم  عایقی  ی 

گرافیکی در این  صورتبه موارد فوق را   توان از سیم گار میگر نیز استفاده کرد.ها می در این تست  ترانسفورماتورها هستند. 

 ید کرد. ویدئو مشاهده خواه

 01:35:03 بازمان تست عایقی چند دستگاه ترانسفورماتور  ✓
کار با  ینحوه این ویدئو مربوط به تست عایقی سه دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط در محیط واقعی است. در این ویدئو 

برای هر سه   هاتست ی مختلف و غیره آشنا خواهیم شد. این هاتست ، اتصال زمین، اتصال میگر، L.BSبریکر فشار متوسط، 

 . شودمی انجام  لوولت یک 15ترانسفورماتور با میگر 
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 00:25:36 بازمانی ی عایقهاتست  یهاگزارشبررسی  ✓
داخلی   یحافظه. این اطالعات در  شودمی   بررسیمربوط به تست ترانسفورماتورهای ویدئوی قبلی  یهاگزارش در این بخش 

کامپیوتر    توانمی و    شدهره یذخمیگر   به  اتصال  از  مشاهده کرد.  هاآنپس  پرونده   را  اطالعات در  این  نگهداری  و  ی  ثبت 

 توان سالمت تجهیزات را ارتقاء بخشید. ی نتایج می تجهیزات بسیار مهم بوده و از طریق مقایسه

 00:28:25 بازمان از روغن ترانسفورماتور ییزدارطوبت ✓
خطرات  رطوب از  یکی  باید    یدکنندهیتهدت  ترانس  روغن  رطوبت  افزایش  صورت  در  است.  روغنی  ترانسفورماتورهای 

. افزایش  شودمی گرم   شدتبه و توسط یک دستگاه   شدهخارجاجرا شود. با این کار روغن از ترانس    ییزدارطوبت   یپروسه 

. در این ویدئو با تست  کندمی . در این مرحله پمپ وکیوم بخار را از روغن جدا  گرددمیدمای روغن باعث بخار شدن آب آن  

 یا سیرکوله کردن روغن در محل ترانسفورماتور آشنا خواهیم شد.  ییزدارطوبت یپروسه شکست روغن و 

 00:17:38 بازمان مراحل کلی طراحی و انتخاب تجهیزات ✓
دیماند،   یمحاسبه . این مراحل شامل  شودمیلیست یادآوری    صورتبه در این ویدئو مراحل انتخاب تجهیزات فشار متوسط  

، طراحی ساختمان پست و غیره  هاکابل ، طراحی تابلوی فشار ضعیف، سطح مقطع و طول  هاکنندهانتخاب سیستم حفاظتی، قطع  

 است.

 00:42:09با زمان  2ترانسفورماتورهای سایت تست عایقی  ✓
کیلو ولت آمپر را به صورت عملی با تحلیل    1250و    1000،  800در این ویدئو تست عایقی سه دستگاه ترانسفورماتور  

 گزارش ها مشاهده می کنید. 
 00:59:49با زمان  3تست عایقی ترانسفورماتورهای سایت  ✓

کیلو ولت آمپر را به صورت    1600کیلو ولت آمپر و یک ترانس    2000نسفورماتورر  در این ویدئو تست عایقی دو دستگاه ترا

 عملی با تحلیل گزارش ها مشاهده می کنید. 

 

  

ی ها و اطالعات بررسی شده در این دورههایی از دیاگرامنمونه

 آموزشی
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 یففشار ضع یکرهایبر یریتصو یدوره .4
 8-30793-062611: یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

کنترل و    یزاتو تجه  یفضع  فشار  کلیدهای یریتصو  یهاپس از دوره

تحت پوشش    یکیالکتر  تأسیساتفرمان وقت آن است تا از مدارها و  

  ی متنوع  یاربس  یهابخش  یکی. حفاظت الکتریمحفاظت کن  تریقخود، دق

ول جر  یدارد  مهم   یکی  یانیحفاظت  بوده  آن  ین تراز  که   یصورتبه ها 

 وجود دارد. رهادر تمام مدا تقریباً

  یداکاهش پ تواندمی   آمدهپیش  یمدار با توجه به خطا یک  یانجر یزانم

خود خارج شود.    یاصل  یر از مس  یا کند و    یدا پ  یشکند، نامتعادل شود، افزا

و خارج شدن آن از    یانجر  اضافهبه مربوط    یکیالکتر  تأسیساتدر    یو مال  یجان  یهاخسارت   یشترین ب  ذکرشده  یدر خطاها

  سرعتبهرا    یانیجر  یخطاها  ید با  یمنیسطح ا  یشها و افزاکاهش خسارت  ی برا  علت   یناست. به هم  شدهتعیین   ی هایرمس

 . یمجدا کن یهداده و از منبع تغذ یصتشخ

.  شودی استفاده م  یکرهاو بر  یوزهامهم از انواع ف  ییفه وظ  ینا  ی کامل انجام شود و برا  صورتبهدر حداقل زمان و   یدکار با  ینا

 .پردازیممی  یف فشار ضع یکرهایو شناخت انواع بر یاناثرات جر ی به بررس یففشار ضع یکرهایبر یریتصو یدوره در

 است:  شدهساخته  یرز هایمهارت کسب  باهدففصل و  5در  یریتصو یدوره  ینا 
 حرارت  یشو افزا یکیمکان هایتنش مانند  یانشناخت آثار نامطلوب اضافه جر ✓
 یاندر مقابل اضافه جر هاآنعملکرد  ینحوه و  یوزهابا ف یکل ییآشنا ✓
 یانیدر حفاظت جر یسیو مغناط  یدوفلز یستمبا س ییآشنا ✓
انواع    یرو   یانیجر  هایتست مختلف،    هایمدل و    هاتیپعملکرد،    ینحوه و    یداخل  یاجزا  ینیاتوری،م  یکرهایبا بر  ییآشنا ✓

 یکربر
نشت  ییآشنا ✓ خطرات  و    یانجر  یبا  شوک  مانند    یانجر  ینشت  یصتشخ  هایسیستم  یکی،الکتر  هایسوزی آتش مانند 

 و آرک یبیترک یکرهای بر ینیاتوری، م یکرقابل اضافه شدن به بر ی )محافظ جان(، واحدها  ینشت یکرهایبر
 یم، ، تنظدهندهتشکیل   ی استاندارد، اجزا  یفنصب، تعار  هایروش به همراه    MCCB  یاکامپکت    یکرهایبا بر  ییآشنا ✓

 … ارت فالت و   یرلهو   ی موتور مکانیسم  یپ،، شنت ترآندر ولتاژ هایرله  یبند یمس
 … مدل چنج آور و   یم،، تنظدهندهتشکیل ی به همراه روش نصب، اجزا ACB یاهوا  یکرهایبا بر ییآشنا ✓
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 ویدئوها لیست

 بریکرهای مینیاتوری فصل دوم: فصل اول: بررسی حفاظت الکتریکی

 بریکرهای مینیاتوری . 14 خطاهای الکتریکیآشنایی با . 1

 معرفی بریکرهای مینیاتوری . 15 الکتریکی تأسیساتحفاظت از  . 2

 اجزای داخلی بریکرهای مینیاتوری . 16 هاسیم تست اضافه جریان روی . 3

 تست بریکرهای مینیاتوری . 17 تست فیوز فشنگی . 4

 بازشده تست بریکرهای مینیاتوری با کاور . 18 تست فیوز سیلندری . 5

 و اتصال کوتاه در بریکر مینیاتوری  باراضافهتست . 19 تست فیوز کاردی . 6

 و اتصال کوتاه در بریکر مینیاتوری  باراضافهتست . 20 فیوز کاردی یدهندهتشکیل اجزای . 7

 و اتصال کوتاه در بریکر مینیاتوری  باراضافهتست . 21 متالی بیا  دوفلزیعملکرد عنصر . 8

 سری شده  صورت بهتست بریکرهای مینیاتوری . 22 بوبین مغناطیسی اتصال کوتاه . 9

 بررسی فیوز آلفا. 23 تست بوبین اتصال کوتاه . 10

 بریکر زیمنس به همراه لوازم جانبی . 24 حفاظت اولیه و ثانویه . 11

 الک گذاری روی بریکر مینیاتوری . 25 بریکر جریان اتصال کوتاه در انتخاب . 12

  معرفی بریکرهای فشار ضعیف . 13
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 فصل چهارم: بریکرهای کامپکت سوزیآتشحفاظت در برابر شوک و  فصل سوم:

 بریکرهای کامپکت . 48 سوزی آتش حفاظت در برابر شوک و . 26

 تعاریف مربوط به بریکرها . 49 بریکرهای آرک . 27

 LSبررسی بریکرهای کامپکت . 50 تشخیص نشتی جریان هایدستگاه معرفی . 28

 LSتست تریپ بریکر کامپکت . 51 اجزای داخلی بریکرهای نشتی جریان. 29

 LSسیم بندی پالتین کمکی بریکر . 52 تست بریکر نشتی جریان چهار پل با بار . 30

 LSو شنت تریپ   ندر ولتاژآ معرفی بوبین های . 53 معرفی دستگاه مولتی فانکشن. 31

 LSسیم بندی بوبین شنت تریپ . 54 تست بریکر نشتی جریان چهار پل . 32

 LSشنت تریپ ارت فالت و  یرلهسیم بندی . 55 تست بریکر نشتی جریان دو پل . 33

 LS آندر ولتاژارت فالت و بوبین  یرلهسیم بندی . 56 تست واحد نشتی جریان. 34

 LSموتوری  مکانیسممعرفی . 57 بریکر ترکیبی لگراند تست . 35

 LSموتوری  مکانیسمتست . 58 تست بریکر ترکیبی پارس فانال. 36

 LSموتوری  مکانیسمسیم بندی . ETI 59تست بریکر ترکیبی  . 37

 LSمدار وصل مجدد با بریکر . 60 تست بریکرهای نشتی جریان سری شده . 38

 LSفرمان الکتریکی قطع و وصل به بریکر . 61 یان سری شده تست بریکرهای نشتی جر. 39

 آنتی پمپینگ  یرلهمفهوم . 62 تست بریکر نشتی جریان و بریکر ترکیبی. 40

 بررسی بریکر کامپکت اشنایدر. 63 دوسیمه ارت به روش  گیریاندازه. 41

 و پالتین کمکی اشنایدر  آندر ولتاژ یرلهسیم بندی . 64 گیریاندازه  هایدستگاه نوع و محل استفاده از . 42

 موتوری اشنایدر مکانیسمنصب . 65 تست عایقی . 43

 موتوری اشنایدر مکانیسمسیم بندی . 66 مقاومت حلقه   گیریاندازه. 44

 موتوری اشنایدر  مکانیسمتست . 67 مقاومت حلقه در مدار سه فاز  گیریاندازه. 45

 اشنایدر آندر ولتاژ یرله موتوری و  مکانیسمسیم بندی  . 68 یوب مشخص کردن مدار مع. 46

 اشنایدر  آندر ولتاژارت فالت و بوبین  یرلهسیم بندی . 69 بریکر نشتی جریان با واحد وصل مجدد. 47

 

 الک اوت و تگ اوت روی کلیدهای موتوردار. 70

 MCCB 800چنج آور با  . 71

 GEاضافه کردن پالتین کمکی بریکر  ینحوه . 72
 قطع و وصل روی بریکر کامپکت مکانیسمنصب انواع . 73

 معرفی بریکر ان اس ایکس اشنایدر. 74

 معرفی بریکر کامپکت زیمنس. 75
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 فصل پنجم: بریکرهای هوا

 بریکرهای هوا . 76

 اجزای داخلی بریکر هیوندای . 77

 زیمنس اجزای داخلی بریکر . 78

 خاصیت ارتباطی بریکرهای زیمنس . 79

 تریپ یونیت الکترونیک . 80

 آندر ولتاژ  یرله. 81

 آندر ولتاژ  یرلهخارج کردن . 82

 آندر ولتاژ  یرلهخارج کردن . 83

 نصب بوبین های کنترل بریکر . 84

 تعویض بوبین شنت تریپ . 85

 آمپر  ACB 1250چنج آور با . 86

 آمپر  ACB 2000چنج آور با . 87

 تست قطع و وصل بریکر فشار ضعیف هوایی. 88

 ایمنی هنگام کار با تجهیزات الکتریکی. 89

 خطرات آرک فلش . 90

 زیمنس جهت کاهش خطرات آرک فلش در تجهیزات  هایحلراه . 91

 ABBکاهش خطرات آرک فلش در بریکرهای  هایروش. 92
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 یکالالکتراتوکد  یریتصو یدوره .5
 8-30793-062962: یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

از   و    یزاتتجه  یف،فشار ضع  یدهایکل  یریتصو  هایدورهپس  کنترل 

ضع  یکرهای بر  ،فرمان پلن   یففشار  الکتریکیو    یمبتوان  یدبا  های 

 . یمکن یمترس یجهان یرا با استانداردها یکیالکتر هاییاگرامد
بخش   ینا تمام  در  کاربرد  یهامهارت  برق  و    یصنعت    تواندمیبوده 

باالتر   شمارا سطح  برساند.    و درآمد  یاه شغلیگجا،  مهارت  ازنظر  یبه 

کاربردها  یبرخ ترس  یاز  پلن   یممهارت  قرائت   یکی الکتر  یهاو 

 از: اندعبارت

  یرانمانند مد یگر د یهابا بخش  ی ارتباط تخصص یو برقرار  یجهان یهادبا استاندار یکیالکتر یهاپروژه  یطراح ییتوانا ✓

 یره ناظران و غ ی،مجر  یهاشرکت یاپروژه، افراد 
  یزاتغلط تجه یناز تخم ی ناش یمال  هاییاناز ز یری و جلوگ  شدهترسیم  یهااز پلن  یتخصص  یهاگزارش ییه ته ییتوانا ✓

 پروژه  یک هایینه هز و
پروژه و    یپروژه، نظارت بر اجرا، اجرا   یریتمانند مد  هایییت مسئول  یرفتنو پذ  کییالکتر  هاییاگرامقرائت د  ییتوانا ✓

 یره غ
 ی که توسط افراد متخصص داخل  تأسیساتیدر    یچیدهپ  یراتتعم  یاو    یاندازو اقدام به راه  یکیالکتر  یاگرامد  یلتحل  ییتوانا ✓

 .اندشدهساخته و    یطراح  یو خارج
 
 است:  شدهساخته  یرز هایمهارت کسب  باهدففصل و  11در  یری تصو یدوره  ینا
 برنامه  ین ا یطداده، نصب و شروع به کار در مح هایپایگاه  یماتتنظ ییرتغ یکال،اتوکد الکتر افزارنرم با  ییآشنا ✓
 ( Home یبوناتوکد )ر یطدر مح یکیالکتر یرو غ دوبعدی  یهاسیم مربوط به تر یدستورات عموم ✓
  یجاد ، اهاآنمحل نصب    یبررس  مختلف،  هاینقشه به قطعات و    ی، دسترسهاآن  یریتو مد  یکیالکتر  هایپروژه  یجادا ✓

 … عمده در پروژه و   ییراتتغ
غ  PLC  یکی،الکتر  هایدیاگرام   یمترس ✓ و  اتومات  یره،ها، کانکتورها  مقطع س  یمحاسبه مدارها،    یکدرج  درج    یم،سطح 

 … ها و  یبل کابل، لدر، ل یم،انواع س
 … و  هاسیم ، شماره  هاسیم، هاکاتالوگ مشخصات،  یرایشو ✓
 تابلو برق  یظاهر  ای نم یطراح ✓
 هانقشهدر  هاآن یظاهر  ی و درج نما  ینالجداول ترم یطراح ✓
 … م و کابل و  یس یهایبل ، لهاترمینال، کاررفتهبهمانند قطعات  شدهانجام  یهاسیممتنوع از تر  هایگزارشاخذ  ✓
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 ویدئوها لیست

 Homeفصل اول: 

 هاالیه. 27 معرفی دوره . 01

 Annotationپالت . 28 نصب برنامه . 2

 Blockساخت  . 29 باز کردن برنامه . 3

 Propertiesپالت . 30 مفهوم ریبون . 4

 Groupsپالت . 31 خط فرمان. 5

 Utilitiesپالت . grid 32و  snap یمیترسابزار کمک . 6

 Clipboardپالت . Polar Snap 33ابزار کمک ترسیمی . 7

 سازی ذخیره  هایفرمت . infer 34 یمیترسابزار کمک . 8

 ایجاد سندهای پیوسته . Dynamic Input 35ابزار کمک ترسیمی . 9

 Orthoابزار کمک ترسیمی . 10

 

 Polar Trackingابزار کمک ترسیمی . 11

 Object Snapابزار کمک ترسیمی . 12

 دیگر ابزارهای کمک ترسیمی . 13

 تنظیمات. 14

 ایجاد سند جدید. 15

 شروع ترسیم . 16

 دستورات خط . 17

 دستورات آفست و دایره . 18

 دستور مستطیل . 19

 ی نمونه هاسیم تر. 20

 ی نمونه هاسیم تر. 21

 splineترسیم منحنی با دستور . 22

 Xline and Rayبا  نهایتبی خطوط راهنمای . 23

 دستورات نقطه و تقسیم کردن اشیاء . 24

 دیگر دستورات . 25

 دیگر دستورات ویرایشی. 26
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 Insert components فصل سوم: Projectفصل دوم: 

 معرفی. 48 معرفی. 36

 گام اول . 49 الکتریکی  هایی طراحشروع . 37

 ن سیمبل شستی اضطراری قرارداد. 50 مدیریت پروژه . 38

 الکتریکی دیگر هایالمان واردکردن. 51 تنظیمات پروژه و فایل ترسیم . 39

 الکتریکی  هایالمانجابجا کردن . 52 اضافه کردن سند جدید به پروژه . 40

 هاکاتالوگ جستجو در . 53 پروژه  روزرسانیبه. 41

 دیگر انتخاب قطعات هایروش. 54 لیست وظایف پروژه . 42

 منوی راهنمای الکتریکی. 55 پروژه  هایفایل سازیفشرده . 43

 الکتریکی هایالمانویرایش اطالعات . 56 نمای موقعیت تجهیزات . 44

 مدار ساز . 57 ابزارهای ریبون پروژه . 45

 سایز سیم  یمحاسبه . 58 ها سیم قسمت اطالعات تر. 46

 چند المان  زمانهم واردکردن. 59 ابزارهای دیگر ریبون پروژه . 47

 پی ال سی واردکردن. 60  
 1کانکتورها  واردکردن. 61  
 2کانکتورها  واردکردن. 62  
 مدارهای آماده . 63  
 مشخص کردن موقعیت محلی قطعات. 64  
 لینک، فلش و ...  واردکردن. 65  
 مرجع هایفلش. 66  
 سیمیل های دیگر . 67  
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 Insert Wire and Wire Numberفصل پنجم: Edit Componentsفصل چهارم:

 سیم واردکردن. 80 الکتریکی هایالمانویرایش . 68

 1باسبار  واردکردن. 81 الکتریکی هایالمانحذف . 69

 2باسبار  واردکردن. 82 های المانجابجایی . 70

 شماره سیم. 83 تبدیل کنتاکت ها. 71

 سیم مدارهای سه فاز  هشمار. 84 ویرایش کانکتورها. 72

 ثابت هایشماره . 85 الکتریکی  هایالمانکپی . 73

 منبع  هایفلش. 86 پیدا کردن و جایگزین کردن قطعات. 74

 مرجع هایفلش. 87 هایالمانتغییرات کلی در . 75

 نردبان. 88 هامرجع. 76

 نردبان هایفرمت . 89 جابجایی، کپی و ذخیره کردن مدارها . 77

 XY Gridتنظیمات . 90 هایالمانمشخصات . 78

 X Zoneتنظیمات . 91 موقت  سازیذخیره فضای . 79

  

  

  

  

  

 سه فاز هاینردبان. 92
 لیبل های کابل. 93
 چندتایی لیبل های کابل . 94
 لیبل های سیم . 95
 هاسیم نقاط انشعاب از . 96
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 Sch. Other Toolsفصل هفتم:  Edit Wire and Wire Numberفصل ششم: 

 ساخت سیمبل های الکتریکی . 105 ویرایش شماره سیم. 97

 دیگر ابزارها . 106 هاسیم جابجایی، برش و حذف . 98

   هانردبانویرایش . 99

  

  

  

  

  

 ایجاد سیم برای مدارها. 100
 کپی شماره سیم . 101
 هاسیم ویرایش . 102
 هاسیم جابجایی شماره . 103
 دستورات بیشتر . 104

 

 Reportsفصل نهم:  Panelفصل هشتم: 

 معرفی . 120 معرفی . 107

 ها گزارش. 121 ریبون پنل . 108

 هاگزارش جدول  روزرسانیبه. 122 منوی قطعات . 109

 قطعات بدون مشخصات . 123 هادیاگرامیست قطعات . ل110

 هاکاتالوگ اطالعات . 124 دستی قطعات  واردکردن. 111

 ها گزارش دیگر . 125 مشخصات  هایبالن تابلو، ریل و  واردکردن. 112

 گزارش پروژه . 126 گروهی قطعات واردکردن. 113

 ها گزارشذخیره کردن  .127 هاترمینال ویرایش شمای ظاهری  . 114

 خطایابی الکتریکی . 128 هاترمینالنمای ظاهری   واردکردن. 115

 گیری گزارشمربوط به  هاینکته. 129 تولید جداول راهنما. 116

 گزارش نمای ظاهری . 130 ترمینال واردکردن. 117

 گزارش خودکار. 131 ویرایش نمای ظاهری تجهیزات . 118

 گیری گزارشتنظیمات  هایفایل. 132 ابزارها دیگر . 119
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 Sample Project فصل یازدهم: Symbols فصل دهم:

 ایجاد پروژه . 155 معرفی . 133

 ترمینال و سیم  واردکردن. 156 هاشستی. 134

 بریکر و موتور استارتر  واردکردن. 157 هاسوئیچ سلکتور . 135

 مدار ستاره مثلث . 158 هاجداکنندهبریکرها و . 136

 مدار فرمان. 159 فیوز، ترانسفورماتور و راکتورها . 137

 گرد راست و  گردچپ مدار . 160 و کنتاکت ها هارله. 138

 تنظیمات. 161 تایمرها. 139

 اخذ گزارش. 162 موتور کنترلرها. 140

 بارهابررسی مجموع . 163 سیگنال  هایچراغ . 141

 موتور  واردکردن. 164 پی ال سی ها . 142

 انتخاب سایز مناسب سیم . 165 ترمینال و کانکتورها. 143

 گزارش بارهای موجود . 166 هاسوئیچ میکرو  . 144

 انتخاب سایز سیم اصلی. 167 فشار و دما  هایسوئیچ . 145

 روزرسانیبه. 168 سنسورهای بدون تماس. 146

 پنل انتخاب سریع. 169 متفرقه  هایسوئیچ . 147

 ویرایش مدار. 170 بوبین ها . 148

 انتقال سیم و کابل هایلوله. 171 و سنسورها   گیریاندازهابزار . 149

 دانلود اپلیکیشن. 172 نمادهای توصیفی . 150

 اپلیکیشن موبایل . 173 الکترونیک هایالمان. 151

 هانقشه پرینت . 174 عالئم متفرقه. 152

 IECبررسی نقشه . 175 خطیتک هایالمان. 153

 JICبررسی نقشه . 176 تولید و پست  هایالمان. 154

 معرفی ورژن های دیگر اتوکد. 177  
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 طراحی بانک خازنی تصویری دوره .6

 8-30793-071485 :یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
توان در جریان متناوب به سه گروه توان اکتیو، توان راکتیو و توان  

می  تقسیم  می ظاهری  ساده  زبان  به  اکتیو شود.  توان  که  گفت  توان 

یرمفید و حتی  غصرف کار مفید شده ولی توان راکتیو در انتقال انرژی  

 بار است.یانز

هد که دیمبرداری، توان ظاهری را تشکیل    ازنظربرآیند این دو توان  

واحدهای   ولت ک،  آمپرولت با  مگا  یلو  بیان    آمپر ولتآمپر،  غیره  و 

ولتاژ در کل جریان بوده    ضربحاصل توان ظاهری    درواقعگردد.  می

 و هیچ ارتباطی به میزان اکتیو بودن یا راکتیو بودن آن ندارد. 

بیان می توان ظاهری  بر اساس  مانند ترانسفورماتورها و ژنراتورها  مهم  یقاً  دقشود چون  از طرفی ظرفیت اغلب تجهیزات 

ار خواهد کرد. دریافت توان راکتیو از شبکه میزان توان اکتیو و راکتیو ک  ازنظرمشخص نیست این تجهیز در چه شرایطی  

برای    تربزرگ سطح مقطع    ی بسیار باال مانند اجبار در انتخاب قدرت باالتر در ترانسفورماتورها و ژنراتورها وهای اولیه هزینه

 های انتقال و توزیع، کابل، سیم و غیره دارد. در شبکه  شدهاستفاده های هادی

هزینه الکتری  تأسیسات که  یدرصورت پرداخت  ضمن  کند،  دریافت  را  توان  این  شما  راه کی  باالی  بسیار  باید های  اندازی، 

های برق تحت  حسابها در صورت های توزیع نیروی برق بپردازید. این جریمه مستقیم به شرکت  صورتبههایی را  جریمه 

 شما است.  تأسیسات یو و وابسته به میزان مصرف توان راکت  شدهدرجعنوان توان راکتیو یا بدی مصرف 

های مغناطیسی داشته  با توجه به اینکه توان راکتیو در انتقال انرژی نقشی ندارد، مزایای زیادی در تبدیل انرژی به شکل میدان

زمانی  ازنظرتوان راکتیو  درواقعحل عدم دریافت این توان از شبکه چیست؟ حذف کنیم. پس راه کامالًتوانیم آن را  نمی  و ما

گردد. کاری که برای کاهش آثار مخرب توان راکتیو  وان اکتیو کمی متفاوت بوده و باعث ایجاد اختالل در انتقال انرژی می با ت

ن  قرارداد ی است. عدم هماهنگی با  زماناختالف توان انجام داد، ایجاد سیستمی برای از بین بردن این  می   تأسیساتدر شبکه و  

 رفته و توان راکتیو بین این دو عنصر مبادله خواهد شد. خازن در کنار بارهای سلفی از بین 
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گردد. محاسبه، انتخاب، ی محاسبه و اتصال خازن صحیح باشد، این تبادل توان باعث حذف توان دریافتی از شبکه میاگر نحوه 

و تخصصی   شدهشناخته ها در صنعت برق با عنوان طراحی سیستم اصالح ضریب توان  برداری از خازنحفاظت، نصب و بهره 

 است. درآمدزا

های های انفرادی، گروهی، متمرکز، خودکار و ترکیبی باعث کاهش هزینه در نظر داشته باشید که اصالح ضریب توان به شکل 

شما نیز شود. برای    وکارکسبتواند باعث رشد  یرمستقیم زیادی برای کارفرما شده و تخصص در این زمینه می غمستقیم و  

ی مهم بیشتری در این زمینه  هاسؤالیابی و غیره  یب عی،  برداربهره های طراحی،  به حداقل رساندن هزینه   کسب این مهارت و

 : مثالعنوانبه مطرح خواهد شد. 

 یساتی نیاز به خازن دارند؟ تأسچه  •
 ها چگونه است؟ چند روش جبران سازی وجود دارد و آرایش تجهیزات در آن •
 شود؟محاسبه مییاز چگونه  موردنمقدار خازن  •
 شوند؟ها چگونه نصب می خازن •
 ها از چه تجهیزاتی باید استفاده کنیم؟برای خازن •
 شوند؟ها چگونه شرح داده می های مربوط به خازنعالئم و کمیت •
 ها چه فیوز، سیم و کنتاکتوری انتخاب کنیم؟برای خازن •
 ادی انتخاب کنیم؟انفر صورتبهبرای ترانسفورماتورها و الکتروموتورها چه خازنی  •
 یاز را محاسبه کنیم؟موردنچگونه ظرفیت بانک خازن  •
 شوند؟های برق وجود دارد؟ این اطالعات چگونه تفسیر می حسابچه اطالعاتی در صورت  •
 ها را چگونه تست کنیم؟خازن •
 هایی باید انجام شود؟ها در چه بازه تست •
 ی دیگر ... هاسؤال بپرسیم؟ و  یی از خودهاسؤال در صورت عدم عملکرد بانک خازن، چه  •

کند. حضورتان ارائه می   07:40:33  بازمان قسمت    22ی طراحی بانک خازن را در  فوق، مثلث زرد دوره   سؤاالت برای پاسخ به  

برای طراحی سیستم جبران سازی در    شمارااین دوره شامل دو بخش کلی مباحث تئوری و کارهای عملی بوده و نیازهای  

یاز، جداول  موردنهای  ی ظرفیت خازندهد. برای سهولت در انتخاب تجهیزات و محاسبهپوشش می   ارمونیک بدون ه های  شبکه

 است.  شدهه قراردادهایی به شکل یک فایل الکترونیک در دوره و فرمول 

تر بوده و نیاز به مباحث تئوری بیشتر در یچیده پهای آلوده به هارمونیک بحث جبران سازی  در نظر داشته باشید در شبکه  

ی تحت پوشش شما آلوده است، سعی به جبران سازی عادی باعث تحمیل  که شبکهی درصورتخصوص انتخاب فیلترها دارد.  

جداگانه   صورتبه های آلوده و انتخاب فیلترها را  ان سازی در شبکههای سنگینی خواهد شد. در آینده بحث جبرهزینه

ی تصویری آنالیز  دوره   لطفاًهای مهم کمیت و کیفیت توان،  برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص آیتم  یم کرد.کارخواه

  کیفیت توان را مشاهده کنید.
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  ی و تعمیر بانک خازناندازراه دستورالعمل . 13

  و منابع  هانکته. 14

 

  



 

 
 

50 
 

 

 های زمینی تصویری تست سیستمدوره .7

 8-30793-064056: یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمشماره شناسه اثر 

ی آن به زمین وجود  دار شده و مسیری برای تخلیهی هادی تجهیزات برق اگر بدنه

نداشته باشد، ولتاژ خطرناکی تحت عنوان ولتاژ تماس ایجاد خواهد شد. این ولتاژ  

 تواند جان افراد را تهدید کند. سادگی میبه

شدید تغییرات  طرفی  می   از  نیز  آتشولتاژ  و  شوک  بروز  باعث  های  سوزی تواند 

بین   اتصال  صاعقه،  سوئیچینگ،  از  ناشی  معموالً  تغییرات  این  شود.  الکتریکی 

 های الکتریکی با ولتاژ مختلف و ... هستند. شبکه

باید در خصوص   بوده و  مهم  از موارد ذکرشده بسیار  سیستم ارت در جلوگیری 

 ط به آن بسیار حساس باشیم. های مربو اندازی و تست راه

های زمانی های الکتریکی و در بازهبرداری از سیستمعنوان متخصص برق این است که قبل از بهره یکی از وظایف مهم شما به

 سیستم ارت را بررسی کنید.   مخصوصاً  تأسیساتمشخص، وضعیت ایمنی و حفاظتی  

های بسیار متنوعی وجود دارد اما کدام روش و کدام  ها و روش دستگاه های زمین،  گیری میزان مقاومت سیستم برای اندازه 

هایی را برای ما در دستگاه را باید انتخاب کنیم؟ اشتباهات یا نداشتن اطالعات کافی در این خصوص چه خطرات و مسئولیت 

 شود: مطرح می  هاهای زمین اغلب این سؤال پی خواهد داشت؟ هنگام برخورد با موضوع مهمی مانند تست سیستم

 شوند؟بندی می های ارت چگونه دسته سیستم ✓
 ارت حفاظتی و ارت الکتریکی چیست؟ ✓
 شوند؟های ارت از چه اجزایی تشکیل می سیستم صورت کلی به ✓
 شوند؟بندی می های زمین چگونه دستههای توزیع نیرو ازنظر اتصال به شبکه سیستم ✓

 گیری شود؟د اندازه یستم ارت به چه معنی بوده و چرا بایمقاومت س ✓
 شود؟گیری می ی خاک چگونه اندازه اومت ویژه مق ✓

 توان استفاده کرد؟هایی میهای ارت از چه روش گیری مقاومت سیستمبرای اندازه  ✓

 های مربوط به این کار را بشناسیم؟اه دستگچگونه  ✓

 های تست مقاومت کارکنیم؟ با دستگاه چگونه  ✓
 شرکت مطمئن انتخاب کنیم؟یک دستگاه مطمئن از یک  چگونه  ✓

 های عملی از این موارد را مشاهده کنیم؟توانیم تست چگونه می  ✓
 های دیگر ... و سؤال ✓

کند. این دوره در  های زمین را حضورتان معرفی می ی تصویری تست سیستمگویی به سؤاالت باال، مثلث زرد دورهبرای پاسخ 

های بعدی مشاهده  فاً برای اطالعات بیشتر عناوین ویدئوها را در صفحه شده است. لطتهیه  06:05:37مجموع   بازمانفصل  4

 کنید.
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 IECالکتریکی مطابـق با استاندارد  تأسیساتهـای الزامی در ی تصویـری تستدوره .8

60364-6 
 8-30793-066144: یشماره شناسه اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

عنوان یک متخصص برق، فراهم کردن شرایط  اولین اولویت شما به 

 مطابق با الزامات ایمنی است. الکتریکی تأسیسات برداری از بهره 

سیستمبهره  کار  خالل  در  که  است  این  معنی  به  ایمن  های برداری 

هیچ زنده،  الکتریکی  موجودات  خطری  و   تأسیساتگونه  الکتریکی 

ها را تهدید نکند. به  ها و اشیاء درون آندیگر موارد مانند ساختمان

از ساخت   علت پس  تغییرات    تأسیساتهمین  ایجاد  یا  و  الکتریکی 

موارد ایمنی با دقت و حساسیت باال موردبررسی    ها، بایدعمده در آن

 قرارگرفته و تائید شوند. 

شده و  های خاصی با اولویت مشخص انجامالمللی باید تستهای الکتریکی و منطبق با استانداردهای بین برای تائید سیستم 

  تأسیساتهای الکتریکی الزامی در  تست   IEC 60364-6مثال طبق استاندارد  عنوانهایی ثبت شود. به ها در گزارشنتایج آن

 اند از: ها عبارتدر ساختمان مخصوصاً برق 

 بندی اصلی و اضافی های همتست پیوستگی هادی حفاظتی و هادی  ✓
 الکتریکی تأسیسات مقاومت عایقی  ✓
 PELVو   SELVهای ایمنی حفاظت و جداسازی در سیستم  ✓
 پوش و دیوارهای غیر هادی مقاومت عایقی کف ✓
 ها  RCD ی خطا، مقاومت ارت و تستگیری امپدانس حلقه تائید وضعیت جداسازی اتوماتیک منبع تغذیه مانند اندازه  ✓
 بندی و توالی فازهاقطب ✓
 برداری و ... ها، شرایط بهره اینترالک های عملکردی، تست ✓
 افت ولتاژ ✓

آموزش در  کیوریتسو  دوره شرکت  خود  اندازه های  و  تست  برای  عملی  راهنمای  عنوان  تحت  را  در  ای    تأسیساتگیری 

الکتریکی    تأسیسات های الزامی در  ی تصویری تست ی دوره به تهیه الکتریکی تدوین کرده است. شرکت مثلث زرد اقدام  

ساعته را    11ی  توانید لیست ویدئوهای این دورهو راهنمای عملی کیوریتسو کرده است. در ادامه می  IECبا استاندارد  مطابق  

 مشاهده کنید. 
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