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مدارفرمان و قدرت مدارفرمان و قدرت مدارفرمان و قدرت مدارفرمان و قدرت     ييييككككييييالكترالكترالكترالكتر    يييينقشه هانقشه هانقشه هانقشه ها    ييييو نقشه خوانو نقشه خوانو نقشه خوانو نقشه خوان    يييين مقاله به منظور آشنائن مقاله به منظور آشنائن مقاله به منظور آشنائن مقاله به منظور آشنائيييياااا:  دهيچك

، ، ، ، عالئم اختصاری عالئم اختصاری عالئم اختصاری عالئم اختصاری ، ، ، ،     مدار کنترلمدار کنترلمدار کنترلمدار کنترلنقشه های نقشه های نقشه های نقشه های         لللليييياز قباز قباز قباز قب، ، ، ، نكات نكات نكات نكات     ييييماممامماممامتتتتن مقاله ن مقاله ن مقاله ن مقاله يييياااادر در در در . . . . باشد باشد باشد باشد     ييييمممم

( ( ( ( م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان ييييترسترسترسترس، ، ، ،     کیکیکیکیييييل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانييييوساوساوساوسا، ، ، ،     انواع نقشه هاانواع نقشه هاانواع نقشه هاانواع نقشه ها، ، ، ،     ییییييييحروف شناساحروف شناساحروف شناساحروف شناسا

    . . . . ح داده شده است ح داده شده است ح داده شده است ح داده شده است ييييتوضتوضتوضتوض    ..... ..... ..... ..... و و و و     ا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیييييمها مها مها مها يييينقشه سنقشه سنقشه سنقشه س، ، ، ،     ))))ان ان ان ان ييييمسیر جرمسیر جرمسیر جرمسیر جر

    ييييره تمامره تمامره تمامره تمامييييو ذخو ذخو ذخو ذخنقشه مدار فرمان و قدرت نقشه مدار فرمان و قدرت نقشه مدار فرمان و قدرت نقشه مدار فرمان و قدرت     ييييشتر مطالب تعدادشتر مطالب تعدادشتر مطالب تعدادشتر مطالب تعدادييييبببب    منظور درك منظور درك منظور درك منظور درك به به به به ن ن ن ن ييييهمچنهمچنهمچنهمچن

        ....باشدباشدباشدباشد    ييييممممل ل ل ل ييييز همراه فاز همراه فاز همراه فاز همراه فاييييننننموجود در مقاله و عكسها در نرم افزار اتوكد برق موجود در مقاله و عكسها در نرم افزار اتوكد برق موجود در مقاله و عكسها در نرم افزار اتوكد برق موجود در مقاله و عكسها در نرم افزار اتوكد برق     ييييااااههههنقشه نقشه نقشه نقشه 
  

  

   برقبرقبرقبرق    ييييتابلو هاتابلو هاتابلو هاتابلو ها    عالئم برق ، عالئم برق ، عالئم برق ، عالئم برق ، ، ، ، ،     ييييمدارفرمان ، مدار قدرت ، نقشه خوانمدارفرمان ، مدار قدرت ، نقشه خوانمدارفرمان ، مدار قدرت ، نقشه خوانمدارفرمان ، مدار قدرت ، نقشه خوان:  يديكلمات كل
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        ::::    مدار کنترلمدار کنترلمدار کنترلمدار کنترلنقشه های نقشه های نقشه های نقشه های     ––––    ۱۱۱۱

ش ش ش ش ييييکی با عالمتهای اختصاری نماکی با عالمتهای اختصاری نماکی با عالمتهای اختصاری نماکی با عالمتهای اختصاری نماييييزات الکترزات الکترزات الکترزات الکترييييل و تجهل و تجهل و تجهل و تجهييييکی ، وساکی ، وساکی ، وساکی ، وساييييستم الکترستم الکترستم الکترستم الکترييييک سک سک سک سييييدر نقشه در نقشه در نقشه در نقشه 

در مورد مدارهای فرمان و در مورد مدارهای فرمان و در مورد مدارهای فرمان و در مورد مدارهای فرمان و     IECستم ستم ستم ستم يييين مقاله سعی شده است که از سن مقاله سعی شده است که از سن مقاله سعی شده است که از سن مقاله سعی شده است که از سييييدر ادر ادر ادر ا....داده می شوندداده می شوندداده می شوندداده می شوند

        ....ه نقشه ها ذکر گردده نقشه ها ذکر گردده نقشه ها ذکر گردده نقشه ها ذکر گرددييييعالئم اختصاری به کار رفته در کلعالئم اختصاری به کار رفته در کلعالئم اختصاری به کار رفته در کلعالئم اختصاری به کار رفته در کله گرفته شود و ه گرفته شود و ه گرفته شود و ه گرفته شود و قدرت بهرقدرت بهرقدرت بهرقدرت بهر

        

        ::::عالئم اختصاری عالئم اختصاری عالئم اختصاری عالئم اختصاری     ––––    ۲۲۲۲

ن مقاله به کار ن مقاله به کار ن مقاله به کار ن مقاله به کار ييييکی و در مدار فرمان اکی و در مدار فرمان اکی و در مدار فرمان اکی و در مدار فرمان اييييی که در مدارات الکتری که در مدارات الکتری که در مدارات الکتری که در مدارات الکترييييئم اختصاری برای کنتاکتهائم اختصاری برای کنتاکتهائم اختصاری برای کنتاکتهائم اختصاری برای کنتاکتهاالالالالعععع

        ....ر نشان داده شده است ر نشان داده شده است ر نشان داده شده است ر نشان داده شده است ييييرفته است در شکل زرفته است در شکل زرفته است در شکل زرفته است در شکل ز
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        ::::ییییييييحروف شناساحروف شناساحروف شناساحروف شناسا    ––––    ۳۳۳۳

ی و ی و ی و ی و يييين شناسان شناسان شناسان شناساييييک حرف التک حرف التک حرف التک حرف التييييرد با رد با رد با رد با يييير دستگاهی که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گر دستگاهی که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گر دستگاهی که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گر دستگاهی که در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گهههه

ن حروف در ن حروف در ن حروف در ن حروف در يييياااا. . . . ل نشان داده می شود ل نشان داده می شود ل نشان داده می شود ل نشان داده می شود ييييست وساست وساست وساست وسايييين حرف در تمامی نقشه ها و لن حرف در تمامی نقشه ها و لن حرف در تمامی نقشه ها و لن حرف در تمامی نقشه ها و لييييله همله همله همله همييييبوسبوسبوسبوس

شتر شتر شتر شتر ييييکی بکی بکی بکی بييييک نقشه مشابه از ک نقشه مشابه از ک نقشه مشابه از ک نقشه مشابه از يييياگر تعداد دستگاهها در اگر تعداد دستگاهها در اگر تعداد دستگاهها در اگر تعداد دستگاهها در . . . . استاندارد شده  است استاندارد شده  است استاندارد شده  است استاندارد شده  است     ۵۵۵۵- - - - ۱۱۱۱جدول جدول جدول جدول 

ز آورده می شود ؛ مانند ز آورده می شود ؛ مانند ز آورده می شود ؛ مانند ز آورده می شود ؛ مانند ييييدنبال حرف مشخص کننده دستگاه ، عدد ندنبال حرف مشخص کننده دستگاه ، عدد ندنبال حرف مشخص کننده دستگاه ، عدد ندنبال حرف مشخص کننده دستگاه ، عدد ننصورت به نصورت به نصورت به نصورت به ييييباشد ، در اباشد ، در اباشد ، در اباشد ، در ا

Q3     و و و وQ2     و و و وQ1     و یا و یا و یا و یاK2M     و و و و K1M     ویا ویا ویا ویاKT2     و و و وKT1    ....        

        

        

        

        

        ::::انواع نقشه هاانواع نقشه هاانواع نقشه هاانواع نقشه ها    ––––    ۴۴۴۴

        

        ::::ا تک خطیا تک خطیا تک خطیا تک خطیييييشمای فنی شمای فنی شمای فنی شمای فنی     ––––    ۴۴۴۴    ––––    ۱۱۱۱

        ....سات برقی ارائه می دهدسات برقی ارائه می دهدسات برقی ارائه می دهدسات برقی ارائه می دهدييييد کلی درباره تاسد کلی درباره تاسد کلی درباره تاسد کلی درباره تاسيييين نوع نقشه دن نوع نقشه دن نوع نقشه دن نوع نقشه ديييياااا

        

        ::::انانانانييييجرجرجرجرر ر ر ر ييييشمای مسشمای مسشمای مسشمای مس    ––––    ۴۴۴۴    ––––    ۲۲۲۲

ر ر ر ر ييييی که رد مدارهای فرمان به کار برده می شود، نقشه های مسی که رد مدارهای فرمان به کار برده می شود، نقشه های مسی که رد مدارهای فرمان به کار برده می شود، نقشه های مسی که رد مدارهای فرمان به کار برده می شود، نقشه های مسيييين نقشه هان نقشه هان نقشه هان نقشه هاييييکی از مهمترکی از مهمترکی از مهمترکی از مهمتريييي

د د د د ييييار مفار مفار مفار مفييييز بسز بسز بسز بسييييابی مدار نابی مدار نابی مدار نابی مدار نييييب ب ب ب يييين نقشه عالوه بر استفاده در مونتاژ کاری ، در عن نقشه عالوه بر استفاده در مونتاژ کاری ، در عن نقشه عالوه بر استفاده در مونتاژ کاری ، در عن نقشه عالوه بر استفاده در مونتاژ کاری ، در عيييياااا. . . . ان است ان است ان است ان است ييييجرجرجرجر

        مثالمثالمثالمثال        ییییييييحروف شناساحروف شناساحروف شناساحروف شناسا        دستگاهدستگاهدستگاهدستگاه

        د قدرتد قدرتد قدرتد قدرتييييد بار ، کلد بار ، کلد بار ، کلد بار ، کلييييجدا کننده ، کلجدا کننده ، کلجدا کننده ، کلجدا کننده ، کل Q        ددددييييکلکلکلکل

        د فشارید فشارید فشارید فشاریييييد فرمان ، کلد فرمان ، کلد فرمان ، کلد فرمان ، کلييييکلکلکلکل        I , II        د کمکید کمکید کمکید کمکیييييکلکلکلکل

        کنتاکتورهای قدرتکنتاکتورهای قدرتکنتاکتورهای قدرتکنتاکتورهای قدرت        KM        کنتاکتورکنتاکتورکنتاکتورکنتاکتور

                K        ییییکنتاکتور کمککنتاکتور کمککنتاکتور کمککنتاکتور کمک

                KT        رله های فرمانرله های فرمانرله های فرمانرله های فرمان

        وزها ، رله های حفاظتی ، قطع کنندهوزها ، رله های حفاظتی ، قطع کنندهوزها ، رله های حفاظتی ، قطع کنندهوزها ، رله های حفاظتی ، قطع کنندهييييفففف        F        حفاظت کننده هاحفاظت کننده هاحفاظت کننده هاحفاظت کننده ها

        گنال ، دستگاه نشان دهندهگنال ، دستگاه نشان دهندهگنال ، دستگاه نشان دهندهگنال ، دستگاه نشان دهندهييييالمپ سالمپ سالمپ سالمپ س        H        ل خبریل خبریل خبریل خبریييييوساوساوساوسا
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. . . . م می شود م می شود م می شود م می شود ييييان معموال به دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تقسان معموال به دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تقسان معموال به دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تقسان معموال به دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تقسيييير جرر جرر جرر جريييينقشه مسنقشه مسنقشه مسنقشه مس. . . . است است است است 

        ....ک موتور را نشان می دهد ک موتور را نشان می دهد ک موتور را نشان می دهد ک موتور را نشان می دهد ييييمدار فرمان راه اندازی مدار فرمان راه اندازی مدار فرمان راه اندازی مدار فرمان راه اندازی     ۱۱۱۱شماره شماره شماره شماره شکل شکل شکل شکل 

        

ل با حروف استانداردی مشخص می گردد که در سمت چپ عالئم اختصاری ل با حروف استانداردی مشخص می گردد که در سمت چپ عالئم اختصاری ل با حروف استانداردی مشخص می گردد که در سمت چپ عالئم اختصاری ل با حروف استانداردی مشخص می گردد که در سمت چپ عالئم اختصاری ييييه وساه وساه وساه وساييييکلکلکلکل

ر ر ر ر ييييشماره گزاری مسشماره گزاری مسشماره گزاری مسشماره گزاری مس. . . . ان هر خط به طور کامل معلوم  است ان هر خط به طور کامل معلوم  است ان هر خط به طور کامل معلوم  است ان هر خط به طور کامل معلوم  است يييير جرر جرر جرر جرييييمسمسمسمس. . . . نوشته می شود نوشته می شود نوشته می شود نوشته می شود 

م می شود که معلوم می م می شود که معلوم می م می شود که معلوم می م می شود که معلوم می ييييرسرسرسرسر خط افقی مدار ، جدولی تر خط افقی مدار ، جدولی تر خط افقی مدار ، جدولی تر خط افقی مدار ، جدولی تييييانها از چپ به راست بوده و زانها از چپ به راست بوده و زانها از چپ به راست بوده و زانها از چپ به راست بوده و زييييجرجرجرجر

ن جدول ن جدول ن جدول ن جدول ييييره در اره در اره در اره در اييييخط تخط تخط تخط ت. . . . له در کدام خطوط مدار فرمان قرار دارند له در کدام خطوط مدار فرمان قرار دارند له در کدام خطوط مدار فرمان قرار دارند له در کدام خطوط مدار فرمان قرار دارند يييين وسن وسن وسن وسييييکند کنتاکتهای اکند کنتاکتهای اکند کنتاکتهای اکند کنتاکتهای ا

ت باز و بسته بودن و نوع ت باز و بسته بودن و نوع ت باز و بسته بودن و نوع ت باز و بسته بودن و نوع ييييوضعوضعوضعوضع. . . . له است له است له است له است ييييش دهنده عدم استفاده از کناکت آن وسش دهنده عدم استفاده از کناکت آن وسش دهنده عدم استفاده از کناکت آن وسش دهنده عدم استفاده از کناکت آن وسيييينمانمانمانما

        ....کنتاکتها در باالی جدول مشخص می شود کنتاکتها در باالی جدول مشخص می شود کنتاکتها در باالی جدول مشخص می شود کنتاکتها در باالی جدول مشخص می شود 

        

        ::::ر توجه کردر توجه کردر توجه کردر توجه کردييييد به نکات زد به نکات زد به نکات زد به نکات زييييبابابابا) ) ) ) ان ان ان ان يييير جرر جرر جرر جرييييمسمسمسمس( ( ( ( م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان م نقشه مدار فرمان ييييبرای ترسبرای ترسبرای ترسبرای ترس

: : : : قشه ها عدد خط به دوروش اجرا می  شودقشه ها عدد خط به دوروش اجرا می  شودقشه ها عدد خط به دوروش اجرا می  شودقشه ها عدد خط به دوروش اجرا می  شوددر ندر ندر ندر ن) :) :) :) :ان ان ان ان يييير جرر جرر جرر جرييييره مسره مسره مسره مسااااشمشمشمشم( ( ( ( عدد خط عدد خط عدد خط عدد خط         - - - - الف الف الف الف 

        ....ره ای ره ای ره ای ره ای ييييروش سری ؛ روش ذخروش سری ؛ روش ذخروش سری ؛ روش ذخروش سری ؛ روش ذخ

ن روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره می گردد و سپس دنباله اعداد به ن روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره می گردد و سپس دنباله اعداد به ن روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره می گردد و سپس دنباله اعداد به ن روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره می گردد و سپس دنباله اعداد به ييييدر ادر ادر ادر ا: : : : روش سریروش سریروش سریروش سری

شماره خطوط مدارقدرت بوده شماره خطوط مدارقدرت بوده شماره خطوط مدارقدرت بوده شماره خطوط مدارقدرت بوده     ۸۸۸۸تا تا تا تا     ۱۱۱۱از از از از     مثالمثالمثالمثال( ( ( ( ان مدار فرمان داده می شود ان مدار فرمان داده می شود ان مدار فرمان داده می شود ان مدار فرمان داده می شود يييير جرر جرر جرر جرييييخطوط مسخطوط مسخطوط مسخطوط مس

ن روش بسته شدن شماره های ن روش بسته شدن شماره های ن روش بسته شدن شماره های ن روش بسته شدن شماره های ييييب اب اب اب اييييعععع). ). ). ). انهای مدار فرمان انهای مدار فرمان انهای مدار فرمان انهای مدار فرمان يييير جرر جرر جرر جرييييشماره مسشماره مسشماره مسشماره مس    ۲۳۲۳۲۳۲۳تا تا تا تا     ۸۸۸۸و از و از و از و از 

عنی بالفاصله بعد از عنی بالفاصله بعد از عنی بالفاصله بعد از عنی بالفاصله بعد از ييييله ای را به نقشه اضافه کرد ؛ له ای را به نقشه اضافه کرد ؛ له ای را به نقشه اضافه کرد ؛ له ای را به نقشه اضافه کرد ؛ ييييمدار قدرت است که نمی توان وسمدار قدرت است که نمی توان وسمدار قدرت است که نمی توان وسمدار قدرت است که نمی توان وس

ن روش در ن روش در ن روش در ن روش در يييياااا. . . . رد رد رد رد ييييگگگگ    در مدار فرمان مورد استفاده قرار میدر مدار فرمان مورد استفاده قرار میدر مدار فرمان مورد استفاده قرار میدر مدار فرمان مورد استفاده قرار می    ۹۹۹۹در مدار قدرت شماره در مدار قدرت شماره در مدار قدرت شماره در مدار قدرت شماره     ۸۸۸۸شماره شماره شماره شماره 

        ....ی  به کار برده می شود که که امکان توسعه برای آن وجود نداشته باشد ی  به کار برده می شود که که امکان توسعه برای آن وجود نداشته باشد ی  به کار برده می شود که که امکان توسعه برای آن وجود نداشته باشد ی  به کار برده می شود که که امکان توسعه برای آن وجود نداشته باشد ييييمدارهامدارهامدارهامدارها

ک شماره گذاری ک شماره گذاری ک شماره گذاری ک شماره گذاری ييييانهای مدار فرمان از عدد انهای مدار فرمان از عدد انهای مدار فرمان از عدد انهای مدار فرمان از عدد يييير جرر جرر جرر جريييين روش ابتدا مسن روش ابتدا مسن روش ابتدا مسن روش ابتدا مسييييدر ادر ادر ادر ا: : : : ره ایره ایره ایره ایييييروش ذخروش ذخروش ذخروش ذخ

) ) ) )     20=21-41((((    ۴۱۴۱۴۱۴۱تا تا تا تا     ۲۱۲۱۲۱۲۱ره اعداد از ره اعداد از ره اعداد از ره اعداد از ييييسپس با ذخسپس با ذخسپس با ذخسپس با ذخ. . . . م م م م ييييادامه می دهادامه می دهادامه می دهادامه می ده    ۲۱۲۱۲۱۲۱خر مدار مثال خر مدار مثال خر مدار مثال خر مدار مثال �کرده تا کرده تا کرده تا کرده تا 

خط خط خط خط     ۲۰۲۰۲۰۲۰پس جهت توسعه مدار پس جهت توسعه مدار پس جهت توسعه مدار پس جهت توسعه مدار . . . . م م م م ييييشروع می کنشروع می کنشروع می کنشروع می کن    ۴۲۴۲۴۲۴۲ماره خطوط مدار قدرت را از شماره ماره خطوط مدار قدرت را از شماره ماره خطوط مدار قدرت را از شماره ماره خطوط مدار قدرت را از شماره شششش

احتمال توسعه مدار وجود احتمال توسعه مدار وجود احتمال توسعه مدار وجود احتمال توسعه مدار وجود ن روش در مواقعی استفاده می شود که ن روش در مواقعی استفاده می شود که ن روش در مواقعی استفاده می شود که ن روش در مواقعی استفاده می شود که يييياااا. . . . ره شد ره شد ره شد ره شد ييييفرمان ذخفرمان ذخفرمان ذخفرمان ذخ

رت و فرمان رت و فرمان رت و فرمان رت و فرمان ان قدان قدان قدان قديييير جرر جرر جرر جرييييتفاوت دو روش گفته شده ، در تعداد ارقام  مستفاوت دو روش گفته شده ، در تعداد ارقام  مستفاوت دو روش گفته شده ، در تعداد ارقام  مستفاوت دو روش گفته شده ، در تعداد ارقام  مس. ( . ( . ( . ( داشته بشد داشته بشد داشته بشد داشته بشد 

        ))))است است است است 

ز به ز به ز به ز به ييييعدد انشعاب نعدد انشعاب نعدد انشعاب نعدد انشعاب ن) : ) : ) : ) : عدد انشعاب عدد انشعاب عدد انشعاب عدد انشعاب ( ( ( ( نشعاب در نقشه مدار فرمان نشعاب در نقشه مدار فرمان نشعاب در نقشه مدار فرمان نشعاب در نقشه مدار فرمان نشان دادن نقاط انشان دادن نقاط انشان دادن نقاط انشان دادن نقاط ا        ––––ب ب ب ب 

        ::::دو روش به کار می روددو روش به کار می روددو روش به کار می روددو روش به کار می رود
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        ....روش سری ؛ روش تابع خطروش سری ؛ روش تابع خطروش سری ؛ روش تابع خطروش سری ؛ روش تابع خط

م و تا آخر م و تا آخر م و تا آخر م و تا آخر ييييدر مدرا فرمان شروع می کندر مدرا فرمان شروع می کندر مدرا فرمان شروع می کندر مدرا فرمان شروع می کن    ۱۱۱۱ان شماره ان شماره ان شماره ان شماره يييير جرر جرر جرر جريييين روش از مسن روش از مسن روش از مسن روش از مسييييدر ادر ادر ادر ا: : : : روش سریروش سریروش سریروش سری

وش آنست وش آنست وش آنست وش آنست ن رن رن رن رييييب اب اب اب اييييعععع). ). ). ). ۱۱۱۱- - - - ۲۲۲۲- - - - ۳۳۳۳- - - - ۴۴۴۴- - - - ۵۵۵۵- - - - ۶۶۶۶( ...( ...( ...( ...م م م م يييين اعداد را ادامه می دهن اعداد را ادامه می دهن اعداد را ادامه می دهن اعداد را ادامه می دهييييانها اانها اانها اانها ايييير جرر جرر جرر جريييير مسر مسر مسر مسييييمسمسمسمس

ان ان ان ان يييير جرر جرر جرر جرييييمی در تابلو برق قطع شود ، مشخص نمی شود که مربوط به کدام مسمی در تابلو برق قطع شود ، مشخص نمی شود که مربوط به کدام مسمی در تابلو برق قطع شود ، مشخص نمی شود که مربوط به کدام مسمی در تابلو برق قطع شود ، مشخص نمی شود که مربوط به کدام مسييييکه اگر سکه اگر سکه اگر سکه اگر س

        ....استاستاستاست

ان خطوط ان خطوط ان خطوط ان خطوط يييير جرر جرر جرر جريييين روش عدد انشعاب را با توجه به شماره  مسن روش عدد انشعاب را با توجه به شماره  مسن روش عدد انشعاب را با توجه به شماره  مسن روش عدد انشعاب را با توجه به شماره  مسييييدر ادر ادر ادر ا: : : : روش تابع خطروش تابع خطروش تابع خطروش تابع خط

        ....انتخاب می کنند انتخاب می کنند انتخاب می کنند انتخاب می کنند 

. . . . عنی خط سوم انشعاب پنجم عنی خط سوم انشعاب پنجم عنی خط سوم انشعاب پنجم عنی خط سوم انشعاب پنجم يييي    ۳۵۳۵۳۵۳۵ا عدد ا عدد ا عدد ا عدد ييييعنی خط اول انشعاب دوم عنی خط اول انشعاب دوم عنی خط اول انشعاب دوم عنی خط اول انشعاب دوم يييي    ۱۲۱۲۱۲۱۲برای مثال ، عدد برای مثال ، عدد برای مثال ، عدد برای مثال ، عدد 

ا چهار رقم برسند ، برای مشخص کردن ا چهار رقم برسند ، برای مشخص کردن ا چهار رقم برسند ، برای مشخص کردن ا چهار رقم برسند ، برای مشخص کردن يييياد شوند و به سه رقم و اد شوند و به سه رقم و اد شوند و به سه رقم و اد شوند و به سه رقم و ييييهرگاه عددهای خط زهرگاه عددهای خط زهرگاه عددهای خط زهرگاه عددهای خط ز

انشعاب انشعاب انشعاب انشعاب     ۱۲۱۲۱۲۱۲خط خط خط خط     ۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱۱۲۰۱ا نقطه استفاده می شود ؛ مثال ا نقطه استفاده می شود ؛ مثال ا نقطه استفاده می شود ؛ مثال ا نقطه استفاده می شود ؛ مثال ييييشماره خط و شماره انشعاب از فاصله شماره خط و شماره انشعاب از فاصله شماره خط و شماره انشعاب از فاصله شماره خط و شماره انشعاب از فاصله 

        ....۱۲۱۲۱۲۱۲انشعاب انشعاب انشعاب انشعاب     ۲۴۲۴۲۴۲۴عنی خط عنی خط عنی خط عنی خط يييي    ۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲۲۴۰۱۲اول اول اول اول 

        

        ::::له له له له ييييعدد وسعدد وسعدد وسعدد وس    ––––د د د د 

. . . . له حروف و اعداد معرفی می شود له حروف و اعداد معرفی می شود له حروف و اعداد معرفی می شود له حروف و اعداد معرفی می شود ييييله ای که در مدار کنترل به کار برده شود ، بوسله ای که در مدار کنترل به کار برده شود ، بوسله ای که در مدار کنترل به کار برده شود ، بوسله ای که در مدار کنترل به کار برده شود ، بوسييييهر وسهر وسهر وسهر وس

ل را ل را ل را ل را ييييبه طور کلی می توان وسابه طور کلی می توان وسابه طور کلی می توان وسابه طور کلی می توان وسا. . . . رد رد رد رد ييييد مورد توجه قرار بگد مورد توجه قرار بگد مورد توجه قرار بگد مورد توجه قرار بگيييين روش عدد گذاری آنها  بان روش عدد گذاری آنها  بان روش عدد گذاری آنها  بان روش عدد گذاری آنها  باييييبنابرابنابرابنابرابنابرا

        ....کیکیکیکیييييل اتوماتل اتوماتل اتوماتل اتوماتييييکی ؛ وساکی ؛ وساکی ؛ وساکی ؛ وساييييل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانييييوساوساوساوسا: : : : م کرد م کرد م کرد م کرد ييييبه دو دسته تقسبه دو دسته تقسبه دو دسته تقسبه دو دسته تقس

        

        کی ؛ کی ؛ کی ؛ کی ؛ ييييل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانل دستی و مکانييييوساوساوساوسا

کی کی کی کی ييييا به طور مکانا به طور مکانا به طور مکانا به طور مکانييييو و و و ) ) ) ) ستارتهاستارتهاستارتهاستارتهامانند استاپ امانند استاپ امانند استاپ امانند استاپ ا( ( ( ( رند رند رند رند ييييلی که با دست فرمان می گلی که با دست فرمان می گلی که با دست فرمان می گلی که با دست فرمان می گييييه وساه وساه وساه وساييييکلکلکلکل

با اعداد تکرقمی مشخص می با اعداد تکرقمی مشخص می با اعداد تکرقمی مشخص می با اعداد تکرقمی مشخص می ))))چهاچهاچهاچهاييييت سوت سوت سوت سوييييممممييييا لا لا لا لييييچها چها چها چها ييييکرو سوکرو سوکرو سوکرو سوييييمانند ممانند ممانند ممانند م( ( ( ( رند رند رند رند ييييفرمان می گفرمان می گفرمان می گفرمان می گ

    ۳۳۳۳و برای کنتاکتهای باز آنها از اعداد و برای کنتاکتهای باز آنها از اعداد و برای کنتاکتهای باز آنها از اعداد و برای کنتاکتهای باز آنها از اعداد     ۲۲۲۲و و و و     ۱۱۱۱ل از اعداد ل از اعداد ل از اعداد ل از اعداد يييين وسان وسان وسان وساييييبرای کنتاکهای بسته ابرای کنتاکهای بسته ابرای کنتاکهای بسته ابرای کنتاکهای بسته ا. . . . شوند شوند شوند شوند 

ده شود ، به حروف ده شود ، به حروف ده شود ، به حروف ده شود ، به حروف اد استفااد استفااد استفااد استفاييييله به تعداد زله به تعداد زله به تعداد زله به تعداد زييييک نوع وسک نوع وسک نوع وسک نوع وسييييهرگاه از هرگاه از هرگاه از هرگاه از . . . . استفاده مکی شود استفاده مکی شود استفاده مکی شود استفاده مکی شود     ۴۴۴۴و و و و 

        . . . . م م م م ييييس عددی می دهس عددی می دهس عددی می دهس عددی می دهييييله اندله اندله اندله اندييييمشخص کننده وسمشخص کننده وسمشخص کننده وسمشخص کننده وس

        

        متال ها؛متال ها؛متال ها؛متال ها؛ييييمرهاو بمرهاو بمرهاو بمرهاو بييييتاتاتاتا    ،،،،    کی مثل کنتاکتورهاکی مثل کنتاکتورهاکی مثل کنتاکتورهاکی مثل کنتاکتورهاييييل اتو مکانل اتو مکانل اتو مکانل اتو مکانييييوساوساوساوسا

آن قسمت از کنتاکتورها که در مدار قدرت به کار برده می روند، با اعداد تکرقمی مشخص آن قسمت از کنتاکتورها که در مدار قدرت به کار برده می روند، با اعداد تکرقمی مشخص آن قسمت از کنتاکتورها که در مدار قدرت به کار برده می روند، با اعداد تکرقمی مشخص آن قسمت از کنتاکتورها که در مدار قدرت به کار برده می روند، با اعداد تکرقمی مشخص 

، ، ، ،     ۲۲۲۲ها با اعداد ها با اعداد ها با اعداد ها با اعداد و خروجی آنو خروجی آنو خروجی آنو خروجی آن    ۵۵۵۵و و و و     ۳۳۳۳، ، ، ،     ۱۱۱۱غه ها با اعداد غه ها با اعداد غه ها با اعداد غه ها با اعداد يييين صورت که ورودی تن صورت که ورودی تن صورت که ورودی تن صورت که ورودی تييييبدبدبدبد. . . . می شوند می شوند می شوند می شوند 
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در در در در . . . . اکتور به دو روش مشخص می شوند اکتور به دو روش مشخص می شوند اکتور به دو روش مشخص می شوند اکتور به دو روش مشخص می شوند تتتتان کنان کنان کنان کنکنتاکتهای فرمکنتاکتهای فرمکنتاکتهای فرمکنتاکتهای فرم. . . . ش داده می شوند ش داده می شوند ش داده می شوند ش داده می شوند يييينمانمانمانما    ۶۶۶۶و و و و     ۴۴۴۴

در روش اول عدد در روش اول عدد در روش اول عدد در روش اول عدد . . . . هر دو روش کنتاکتهای فرمان با اعداد دو رقمی مشخص می شوند هر دو روش کنتاکتهای فرمان با اعداد دو رقمی مشخص می شوند هر دو روش کنتاکتهای فرمان با اعداد دو رقمی مشخص می شوند هر دو روش کنتاکتهای فرمان با اعداد دو رقمی مشخص می شوند 

باشد ، به باشد ، به باشد ، به باشد ، به     ۱۱۱۱و و و و     ۲۲۲۲ن کنتاکت کنتاکتور است و رقم سمت راست اگر ن کنتاکت کنتاکتور است و رقم سمت راست اگر ن کنتاکت کنتاکتور است و رقم سمت راست اگر ن کنتاکت کنتاکتور است و رقم سمت راست اگر ييييسمت چپ معرف چندمسمت چپ معرف چندمسمت چپ معرف چندمسمت چپ معرف چندم

ن روش به ن روش به ن روش به ن روش به يييير ار ار ار اکنتاکت اعداد دکنتاکت اعداد دکنتاکت اعداد دکنتاکت اعداد د. . . . باشد به معنی باز بودن است باشد به معنی باز بودن است باشد به معنی باز بودن است باشد به معنی باز بودن است     ۳۳۳۳و و و و     ۴۴۴۴معنی بسته بودن و اگر معنی بسته بودن و اگر معنی بسته بودن و اگر معنی بسته بودن و اگر 

در روش دوم کنتاکتهای باز و بسته ، دسته در روش دوم کنتاکتهای باز و بسته ، دسته در روش دوم کنتاکتهای باز و بسته ، دسته در روش دوم کنتاکتهای باز و بسته ، دسته . . . . دنبال هم و با صورت سری نوشته می شوند دنبال هم و با صورت سری نوشته می شوند دنبال هم و با صورت سری نوشته می شوند دنبال هم و با صورت سری نوشته می شوند 

ن مدارقدرت  بی متال ، مثل ن مدارقدرت  بی متال ، مثل ن مدارقدرت  بی متال ، مثل ن مدارقدرت  بی متال ، مثل ييييرند و همچنرند و همچنرند و همچنرند و همچنييييبندی می شوند  و جداگانه شماره می گبندی می شوند  و جداگانه شماره می گبندی می شوند  و جداگانه شماره می گبندی می شوند  و جداگانه شماره می گ

خروجی خروجی خروجی خروجی     ۶۶۶۶و و و و     ۴۴۴۴، ، ، ،     ۲۲۲۲ورودی و ورودی و ورودی و ورودی و     ۵۵۵۵و و و و     ۳۳۳۳،،،،    ۱۱۱۱. . . . کنتاکتورها با اعداد تک رقمی مشخص می شوند کنتاکتورها با اعداد تک رقمی مشخص می شوند کنتاکتورها با اعداد تک رقمی مشخص می شوند کنتاکتورها با اعداد تک رقمی مشخص می شوند 

        ....را نشان می دهد را نشان می دهد را نشان می دهد را نشان می دهد متال متال متال متال ييييقسمت قدرت بقسمت قدرت بقسمت قدرت بقسمت قدرت ب

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        ....شروع می شود شروع می شود شروع می شود شروع می شود     ۵۵۵۵شماره طبقه دوم کنتاکتورها از عدد شماره طبقه دوم کنتاکتورها از عدد شماره طبقه دوم کنتاکتورها از عدد شماره طبقه دوم کنتاکتورها از عدد 

        ::::مثلمثلمثلمثل
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        ::::نال نال نال نال ييييشماره ترمشماره ترمشماره ترمشماره ترم

ان روبروی نقاط انشعاب عددی  در داخل پرانتز نوشته می شود که ان روبروی نقاط انشعاب عددی  در داخل پرانتز نوشته می شود که ان روبروی نقاط انشعاب عددی  در داخل پرانتز نوشته می شود که ان روبروی نقاط انشعاب عددی  در داخل پرانتز نوشته می شود که يييير جرر جرر جرر جرييييدر نقشه مسدر نقشه مسدر نقشه مسدر نقشه مس

در در در در . . . . صل شده است صل شده است صل شده است صل شده است نال خارجی ونال خارجی ونال خارجی ونال خارجی وييييمشخص می کند نقطه انشعاب مورد نظر به کدام ترممشخص می کند نقطه انشعاب مورد نظر به کدام ترممشخص می کند نقطه انشعاب مورد نظر به کدام ترممشخص می کند نقطه انشعاب مورد نظر به کدام ترم

        ....نالها مشخص می گردد نالها مشخص می گردد نالها مشخص می گردد نالها مشخص می گردد ييييداخل پرانتز شماره ترمداخل پرانتز شماره ترمداخل پرانتز شماره ترمداخل پرانتز شماره ترم

        

        ::::ن ن ن ن ييييعدد بوبعدد بوبعدد بوبعدد بوب

ل مدار فرمان عددی داخل پرانتز نوشته می شود که مشخص می ل مدار فرمان عددی داخل پرانتز نوشته می شود که مشخص می ل مدار فرمان عددی داخل پرانتز نوشته می شود که مشخص می ل مدار فرمان عددی داخل پرانتز نوشته می شود که مشخص می ييييه وساه وساه وساه وساييييروبروی کنتاکت کلروبروی کنتاکت کلروبروی کنتاکت کلروبروی کنتاکت کل

ر خطوط مدار ر خطوط مدار ر خطوط مدار ر خطوط مدار ييييدر زدر زدر زدر ز....ان قرار دارد ان قرار دارد ان قرار دارد ان قرار دارد يييير خطوط جرر خطوط جرر خطوط جرر خطوط جرييييدر کدام خط از مسدر کدام خط از مسدر کدام خط از مسدر کدام خط از مس    ن کنتاکتن کنتاکتن کنتاکتن کنتاکتيييين ان ان ان اييييکند بوبکند بوبکند بوبکند بوب

م می شود که مشخص کننده م می شود که مشخص کننده م می شود که مشخص کننده م می شود که مشخص کننده ييييی ترسی ترسی ترسی ترسييييا المتهاا المتهاا المتهاا المتهايييير فرمان جدولها ر فرمان جدولها ر فرمان جدولها ر فرمان جدولها ان در مداان در مداان در مداان در مدايييير جرر جرر جرر جرييييفرمان ، مسفرمان ، مسفرمان ، مسفرمان ، مس

با استفاده از آنها با استفاده از آنها با استفاده از آنها با استفاده از آنها ....ان است ان است ان است ان است يييير جرر جرر جرر جرييييمر در خطوط مختلف مسمر در خطوط مختلف مسمر در خطوط مختلف مسمر در خطوط مختلف مسييييا تاا تاا تاا تاييييغه های کنتاکتور غه های کنتاکتور غه های کنتاکتور غه های کنتاکتور ييييت تت تت تت تييييوضعوضعوضعوضع

مر از چگونگی قرار مر از چگونگی قرار مر از چگونگی قرار مر از چگونگی قرار ييييا تاا تاا تاا تاييييک کنتاکتور ک کنتاکتور ک کنتاکتور ک کنتاکتور ييييمی توان ضمن کسب اطالع از تمامی کنتاکتهای می توان ضمن کسب اطالع از تمامی کنتاکتهای می توان ضمن کسب اطالع از تمامی کنتاکتهای می توان ضمن کسب اطالع از تمامی کنتاکتهای 

ن جدولها ممکن است به سه شکل ن جدولها ممکن است به سه شکل ن جدولها ممکن است به سه شکل ن جدولها ممکن است به سه شکل يييياااا. . . . د د د د انهای مختلف مطلع شانهای مختلف مطلع شانهای مختلف مطلع شانهای مختلف مطلع شيييير جرر جرر جرر جرييييدر مسدر مسدر مسدر مسغه ها غه ها غه ها غه ها ييييگرفتن تگرفتن تگرفتن تگرفتن ت

 ::::م شودم شودم شودم شودييييان ترسان ترسان ترسان ترسيييير جرر جرر جرر جريييير خطوط مسر خطوط مسر خطوط مسر خطوط مسييييزززز

        

        

        

 
 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

                        
۳۳۳۳        ۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱        

۵۵۵۵        ۴۴۴۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱        

 - - - -         - - - -        ۲۱۲۱۲۱۲۱        

S        Q        H        
۳۳۳۳        ۲۲۲۲        ۲۱۲۱۲۱۲۱        

۵۵۵۵        ۴۴۴۴        ۲۱۲۱۲۱۲۱        

 - - - -         - - - -        ۲۱۲۱۲۱۲۱        
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        ::::نقشه مدار قدرت نقشه مدار قدرت نقشه مدار قدرت نقشه مدار قدرت     ––––    ۴۴۴۴    ––––    ۳۳۳۳

افت و به مصرف کننده افت و به مصرف کننده افت و به مصرف کننده افت و به مصرف کننده ييييکی را از شبکه درکی را از شبکه درکی را از شبکه درکی را از شبکه درييييقی را که انرژی الکترقی را که انرژی الکترقی را که انرژی الکترقی را که انرژی الکترييييآن قسمت از مدار حقآن قسمت از مدار حقآن قسمت از مدار حقآن قسمت از مدار حق

        ....ان جذب شده موتور را از خود عبور می دهد ، مدار قدرت می نامند ان جذب شده موتور را از خود عبور می دهد ، مدار قدرت می نامند ان جذب شده موتور را از خود عبور می دهد ، مدار قدرت می نامند ان جذب شده موتور را از خود عبور می دهد ، مدار قدرت می نامند ييييقل می کند و جرقل می کند و جرقل می کند و جرقل می کند و جرمنتمنتمنتمنت

در نقشه های صنعتی مدار قدرت با لوازم و وسایل الکتریکی جهت اندازه گیری و در نقشه های صنعتی مدار قدرت با لوازم و وسایل الکتریکی جهت اندازه گیری و در نقشه های صنعتی مدار قدرت با لوازم و وسایل الکتریکی جهت اندازه گیری و در نقشه های صنعتی مدار قدرت با لوازم و وسایل الکتریکی جهت اندازه گیری و 

        کنترل مدار ، همراه هستند کنترل مدار ، همراه هستند کنترل مدار ، همراه هستند کنترل مدار ، همراه هستند 

        

        ::::ا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیا نقشه های خارجیييييمها مها مها مها يييينقشه سنقشه سنقشه سنقشه س    ––––    ۴۴۴۴    ––––    ۴۴۴۴

کی مانند موتور ، کی مانند موتور ، کی مانند موتور ، کی مانند موتور ، ييييدن دستگاههای الکتردن دستگاههای الکتردن دستگاههای الکتردن دستگاههای الکترا نقشه خارجی برای مشخص کرا نقشه خارجی برای مشخص کرا نقشه خارجی برای مشخص کرا نقشه خارجی برای مشخص کرييييمها و مها و مها و مها و يييياز نقشه ساز نقشه ساز نقشه ساز نقشه س

ز برای اتصال آنها به ز برای اتصال آنها به ز برای اتصال آنها به ز برای اتصال آنها به ييييرند و نرند و نرند و نرند و نييييکه خارج از تابلو فرمان قرار می گکه خارج از تابلو فرمان قرار می گکه خارج از تابلو فرمان قرار می گکه خارج از تابلو فرمان قرار می گ... ... ... ... چ ، شستی و چ ، شستی و چ ، شستی و چ ، شستی و ييييکروسوکروسوکروسوکروسوييييمممم

سات سات سات سات ييييمه برای مونتاژ تاسمه برای مونتاژ تاسمه برای مونتاژ تاسمه برای مونتاژ تاسيييين نقشه ضمن نقشه ضمن نقشه ضمن نقشه ضميييين نقشه مهمترن نقشه مهمترن نقشه مهمترن نقشه مهمتريييياااا. . . . تابلو فرمان استفاده می شود تابلو فرمان استفاده می شود تابلو فرمان استفاده می شود تابلو فرمان استفاده می شود 

ابند و در خارج ابند و در خارج ابند و در خارج ابند و در خارج ييييفرمان اتصال فرمان اتصال فرمان اتصال فرمان اتصال نالهای تابلو نالهای تابلو نالهای تابلو نالهای تابلو ييييد به ترمد به ترمد به ترمد به ترمييييلی که بالی که بالی که بالی که باييييکی است و در آن ، وساکی است و در آن ، وساکی است و در آن ، وساکی است و در آن ، وساييييالکترالکترالکترالکتر

مهای اتصال را مهای اتصال را مهای اتصال را مهای اتصال را يييين نقشه تک تک سن نقشه تک تک سن نقشه تک تک سن نقشه تک تک سييييمعموال در امعموال در امعموال در امعموال در ا. . . . م  می شودم  می شودم  می شودم  می شودييييز ترسز ترسز ترسز ترسيييياز تابلو فرمان هستند ناز تابلو فرمان هستند ناز تابلو فرمان هستند ناز تابلو فرمان هستند ن

ک ک ک ک يييي((((ک دسته ک دسته ک دسته ک دسته ييييآنها را به صورت آنها را به صورت آنها را به صورت آنها را به صورت     ))))Bقسمت قسمت قسمت قسمت     ۲۲۲۲شکل شکل شکل شکل ((((ررررييييم نمی کنند ، بلکه مانند شکل زم نمی کنند ، بلکه مانند شکل زم نمی کنند ، بلکه مانند شکل زم نمی کنند ، بلکه مانند شکل زييييترسترسترسترس

ن ن ن ن ييييو همچنو همچنو همچنو همچن    سندسندسندسندييييک پرانتز می نوک پرانتز می نوک پرانتز می نوک پرانتز می نوييييمها را در داخل مها را در داخل مها را در داخل مها را در داخل ييييم کرده در روی آن ، تعداد سم کرده در روی آن ، تعداد سم کرده در روی آن ، تعداد سم کرده در روی آن ، تعداد سييييترسترسترسترس) ) ) ) خطخطخطخط

ز ز ز ز ييييهنگام مونتاژ نهنگام مونتاژ نهنگام مونتاژ نهنگام مونتاژ ن. . . . مها را با شماره مشخص می کنند مها را با شماره مشخص می کنند مها را با شماره مشخص می کنند مها را با شماره مشخص می کنند ييييز تک تک سز تک تک سز تک تک سز تک تک سييييدر ابتدا و انتهای آن ندر ابتدا و انتهای آن ندر ابتدا و انتهای آن ندر ابتدا و انتهای آن ن

        ....ده می شودده می شودده می شودده می شودييييله کابل کشله کابل کشله کابل کشله کابل کشييييا به وسا به وسا به وسا به وسييييمهای اتصال در دسته های جدا از هم و مهای اتصال در دسته های جدا از هم و مهای اتصال در دسته های جدا از هم و مهای اتصال در دسته های جدا از هم و ييييسسسس

    .  .  .  .  دا می کند دا می کند دا می کند دا می کند يييينالهای تابلو فرمان اتصال پنالهای تابلو فرمان اتصال پنالهای تابلو فرمان اتصال پنالهای تابلو فرمان اتصال پييييکی خارج از تابلو فرمان ، به ترمکی خارج از تابلو فرمان ، به ترمکی خارج از تابلو فرمان ، به ترمکی خارج از تابلو فرمان ، به ترمييييدستگاههای الکتردستگاههای الکتردستگاههای الکتردستگاههای الکتر

        ....نال مشخص باشد نال مشخص باشد نال مشخص باشد نال مشخص باشد ييييسمهای ورودی و خروجی هر ترمسمهای ورودی و خروجی هر ترمسمهای ورودی و خروجی هر ترمسمهای ورودی و خروجی هر ترمييييد سد سد سد سييييدر نقشه خارجی بادر نقشه خارجی بادر نقشه خارجی بادر نقشه خارجی با    ن رون رون رون روييييازاازاازاازا

ن کار عالوه بر شماره گذاری ن کار عالوه بر شماره گذاری ن کار عالوه بر شماره گذاری ن کار عالوه بر شماره گذاری ييييح داده شد ، برای اح داده شد ، برای اح داده شد ، برای اح داده شد ، برای اييييان توضان توضان توضان توضيييير جرر جرر جرر جرييييهمانطور که در نقشه مسهمانطور که در نقشه مسهمانطور که در نقشه مسهمانطور که در نقشه مس

نالها نوشته می شود ، در قسمت باالی نالها نوشته می شود ، در قسمت باالی نالها نوشته می شود ، در قسمت باالی نالها نوشته می شود ، در قسمت باالی يييين ترمن ترمن ترمن ترمييييييييب از چپ به راست در پاب از چپ به راست در پاب از چپ به راست در پاب از چپ به راست در پايييينالها که به ترتنالها که به ترتنالها که به ترتنالها که به ترتييييترمترمترمترم

        ....نال مربوط نوشته می شود نال مربوط نوشته می شود نال مربوط نوشته می شود نال مربوط نوشته می شود ييييان وردی ترمان وردی ترمان وردی ترمان وردی ترميييير جرر جرر جرر جريييينقشه مسنقشه مسنقشه مسنقشه مس    مها ازر ویمها ازر ویمها ازر ویمها ازر ویييييز شماره سز شماره سز شماره سز شماره سييييآنها نآنها نآنها نآنها ن

        

        ::::نقشه مونتاژ نقشه مونتاژ نقشه مونتاژ نقشه مونتاژ     ––––    ۴۴۴۴    ––––    ۵۵۵۵

ان که شرح آن ان که شرح آن ان که شرح آن ان که شرح آن يييير جرر جرر جرر جرييييمکشی مدار قدرت و مدار فرمان ، اغلب از نقشه مسمکشی مدار قدرت و مدار فرمان ، اغلب از نقشه مسمکشی مدار قدرت و مدار فرمان ، اغلب از نقشه مسمکشی مدار قدرت و مدار فرمان ، اغلب از نقشه مسييييبرای اجرا و سبرای اجرا و سبرای اجرا و سبرای اجرا و س

کی گسترده ، عالوه بر نقشه کی گسترده ، عالوه بر نقشه کی گسترده ، عالوه بر نقشه کی گسترده ، عالوه بر نقشه ييييسات و مدارهای الکترسات و مدارهای الکترسات و مدارهای الکترسات و مدارهای الکترييييدر تاسدر تاسدر تاسدر تاس. . . . قبال داده شده استفاده می شود قبال داده شده استفاده می شود قبال داده شده استفاده می شود قبال داده شده استفاده می شود 

ن نقشه تنها ن نقشه تنها ن نقشه تنها ن نقشه تنها ييييهمانطور که گفته شد ، اهمانطور که گفته شد ، اهمانطور که گفته شد ، اهمانطور که گفته شد ، ا. . . . ز استفاده می شود ز استفاده می شود ز استفاده می شود ز استفاده می شود ييييمونتاژ نمونتاژ نمونتاژ نمونتاژ ن    ان ، از نقشهان ، از نقشهان ، از نقشهان ، از نقشهيييير جرر جرر جرر جرييييمسمسمسمس

. . . . رد رد رد رد ييييم بندی آنها مورد استفاده قرار می گم بندی آنها مورد استفاده قرار می گم بندی آنها مورد استفاده قرار می گم بندی آنها مورد استفاده قرار می گييييو سو سو سو سکی در تابلو فرمان کی در تابلو فرمان کی در تابلو فرمان کی در تابلو فرمان ييييل الکترل الکترل الکترل الکترييييبرای مونتاژ وسابرای مونتاژ وسابرای مونتاژ وسابرای مونتاژ وسا
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ت ت ت ت ييييک از دستگاهها را با در نظر گرفتن موقعک از دستگاهها را با در نظر گرفتن موقعک از دستگاهها را با در نظر گرفتن موقعک از دستگاهها را با در نظر گرفتن موقعييييم نقشه مونتاژ شکل ظاهری هر م نقشه مونتاژ شکل ظاهری هر م نقشه مونتاژ شکل ظاهری هر م نقشه مونتاژ شکل ظاهری هر ييييبرای ترسبرای ترسبرای ترسبرای ترس

ک از آنها ک از آنها ک از آنها ک از آنها يييين هر ن هر ن هر ن هر ييييم می کنند و سپس برای اتصاالت داخلی بم می کنند و سپس برای اتصاالت داخلی بم می کنند و سپس برای اتصاالت داخلی بم می کنند و سپس برای اتصاالت داخلی بمکانی آنها در داخل تابلو ، رسمکانی آنها در داخل تابلو ، رسمکانی آنها در داخل تابلو ، رسمکانی آنها در داخل تابلو ، رس

ک از دستگاهها ، از عالئم اختصاری آنها ک از دستگاهها ، از عالئم اختصاری آنها ک از دستگاهها ، از عالئم اختصاری آنها ک از دستگاهها ، از عالئم اختصاری آنها ييييش هر ش هر ش هر ش هر ييييجهت نماجهت نماجهت نماجهت نما. . . . ن کار را انجام می دهند ن کار را انجام می دهند ن کار را انجام می دهند ن کار را انجام می دهند ييييز از از از ايييينننن

نالهای نالهای نالهای نالهای ييييک از ترمک از ترمک از ترمک از ترمييييم کرد که بتوان هر م کرد که بتوان هر م کرد که بتوان هر م کرد که بتوان هر ييييقی آنها را ترسقی آنها را ترسقی آنها را ترسقی آنها را ترسييييد به طرد به طرد به طرد به طرييييز می توان استفاده کرد ، اما باز می توان استفاده کرد ، اما باز می توان استفاده کرد ، اما باز می توان استفاده کرد ، اما بايييينننن

        ))))Bقسمت قسمت قسمت قسمت     ۳۳۳۳شکل شکل شکل شکل ((((و نصب شده اند ، نشان دادو نصب شده اند ، نشان دادو نصب شده اند ، نشان دادو نصب شده اند ، نشان دادابلابلابلابلدستگاه را همانطور که روی تدستگاه را همانطور که روی تدستگاه را همانطور که روی تدستگاه را همانطور که روی ت

        

        ::::نالهانالهانالهانالهايييينقشه ترمنقشه ترمنقشه ترمنقشه ترم

ن ن ن ن ييييدر ادر ادر ادر ا....نالها استفاده کردنالها استفاده کردنالها استفاده کردنالها استفاده کردييييبه جای نقشه خارجی ونقشه مونتاژ ، می توان به خوبی از نقشه ترمبه جای نقشه خارجی ونقشه مونتاژ ، می توان به خوبی از نقشه ترمبه جای نقشه خارجی ونقشه مونتاژ ، می توان به خوبی از نقشه ترمبه جای نقشه خارجی ونقشه مونتاژ ، می توان به خوبی از نقشه ترم

م می گرددو م می گرددو م می گرددو م می گرددو ييييمهای ورودی و خروجی ترسمهای ورودی و خروجی ترسمهای ورودی و خروجی ترسمهای ورودی و خروجی ترسيييينالهای تابلو فرمان به همراه سنالهای تابلو فرمان به همراه سنالهای تابلو فرمان به همراه سنالهای تابلو فرمان به همراه سيييينقشه، تنها ترمنقشه، تنها ترمنقشه، تنها ترمنقشه، تنها ترم

ارجی و نقشه مونتاژ داده شد ، شماره گذاری شده ارجی و نقشه مونتاژ داده شد ، شماره گذاری شده ارجی و نقشه مونتاژ داده شد ، شماره گذاری شده ارجی و نقشه مونتاژ داده شد ، شماره گذاری شده حی که قبال در مورد نقشه خحی که قبال در مورد نقشه خحی که قبال در مورد نقشه خحی که قبال در مورد نقشه خييييمطابق توضمطابق توضمطابق توضمطابق توض

ک از ک از ک از ک از ييييدر روی هر در روی هر در روی هر در روی هر . . . . نالها نوشته می شود نالها نوشته می شود نالها نوشته می شود نالها نوشته می شود ييييان در روی تر مان در روی تر مان در روی تر مان در روی تر ميييير جرر جرر جرر جرييييمهای نقشه مسمهای نقشه مسمهای نقشه مسمهای نقشه مسييييشماره سشماره سشماره سشماره س

ن ن ن ن ييييهمچنهمچنهمچنهمچن. . . . شود شود شود شود     میمیمیمی    نوشتهنوشتهنوشتهنوشته    ااااگر آنهگر آنهگر آنهگر آنهيييينالها، محل اتصال سر دنالها، محل اتصال سر دنالها، محل اتصال سر دنالها، محل اتصال سر دييييمهای ورودی و خروجی به ترممهای ورودی و خروجی به ترممهای ورودی و خروجی به ترممهای ورودی و خروجی به ترمييييسسسس

                ....ز مشخص می گردد ز مشخص می گردد ز مشخص می گردد ز مشخص می گردد ييييا کابلها نا کابلها نا کابلها نا کابلها نييييمها و مها و مها و مها و ييييک از سک از سک از سک از سييييسطح مقطع هر سطح مقطع هر سطح مقطع هر سطح مقطع هر 
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