
 

﹫﹢ر ۳ ر﹜﹥ ︨ر 3 Relay DP

︤︊︨ ︌﹞﹛︀
︫﹠︀︨︀﹩ و ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت

︑︣﹝﹫﹠︀ل ︠︣و︗﹩ ︑﹫︽﹥ ﹨︀ی ﹨︣ ر﹜﹥

︨﹢﹫︘ ﹨︀ی ︑﹠︷﹫﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ﹨︣ ر﹜﹥

︑︣﹝﹫﹠︀ل ا︑︭︀ل ︑︽︢﹥ ١٢ ︑︀ ٢٤ و﹜️
AC ︀ DC 

️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د︨︐﹍︀ه ﹝︧﹇

﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
/  در ︗︺︊﹥ د︨︐﹍︀ه را ︋︀ز﹋﹠﹫︡.

︨﹫﹛ ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ۱۲ ︑︀ ۲۴ و﹜️ را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل دو ︑︀﹩ ︨﹞️ را︨️ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡، ﹝︡ار رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ︡︡︗ ت﹢﹝︀ی ر﹨ ﹤﹝﹋از د ﹩﹊ د؛﹢︫ ﹩﹞ ︹︣ ︫﹠︀︨︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︡ه   ︫﹩︀︨︀﹠ ︀﹙﹁︀︮﹙﹥ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت︫  ﹢د،︋   ︫︣︐︺︣  ︨︤︊ را ۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︪ـــ﹞ך ︀﹜﹝︌︨ 

︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د. ا︨️.︋︀ ﹁︪︣دن دو ﹋﹙﹫︡ A و D  روی او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺

︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀:  ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ︣د را ︋﹥ ﹝︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ و ﹡﹍﹥ دار︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌ ︨ـــ︊︤ ︋﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫ـــ﹟ ︫﹢د ا﹋﹠﹢ن 

﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. 

 

درون ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی د︨︐﹍︀ه﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ﹨︣ ر﹜﹥  داراي ︨﹥ ر﹜﹥ ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︋

Com و NO و NC  ︠︣و︗﹩ ﹨︀ی ﹤︋ ﹩  د︨︐︨︣
️ ﹨︀ی ﹜︷﹥ ﹨︀ی، ﹁︪︀ری و ا︀﹜﹋﹙﹠﹍﹩ ﹛︀ ︣ای ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ﹨︣ ر﹜﹥ ︋

︣﹡﹫﹠﹌ و ﹨︀︎﹫﹠﹌ ︣︿ ۸۰ ر﹞﹢ت ﹜ ︺︑ ️﹫﹚︋︀﹇
︣د﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︣ای ﹋﹠︐︣ل درب ﹨︀ی ︋︀زو﹩ و ﹋︀︋ر ︋ ︉︨︀﹠﹞

︑︽︢﹥ ورودی از ۱۲ و﹜️ ︑︀ ۲۴ و﹜️، ﹝︧︐﹆﹫﹛ و ︀ ﹝︐﹠︀وب

دو ︻︡د ر﹞﹢ت ﹋﹠︐︣ل
را﹨﹠﹞︀ی ﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه

 ﹤︵﹢︋︣ ︑﹠︷﹫﹛ ر﹜﹥ ﹨︀: ا﹎︣ ︨﹢﹫︘ ﹨︀ی ۱ و ۲ و ۳ در ︀﹜️ ︠︀﹝﹢ش ︋︀︫﹠︡ (︨﹢﹫︘ ﹨︀ ︋﹥ ︵︣ف ︌ ︋︀︫﹠︡) ︋︀ زدن ﹨︣ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹝

︋﹥ ﹝︡ت ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥ ︀ ۲ ︔︀﹡﹫﹥ رو︫﹟ و ︨︍︦ ︠︀﹝﹢ش ﹝﹩ ︫﹢د.

﹢دن ﹨︣ ر﹜﹥ ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥  ︀︫︡، ز﹝︀ن رو︫﹟︋   ︋︌ ️﹝ ﹞︀ره ۵ دارد ﹋﹥ ا﹎︨︣   ︫︘﹫﹢  ︨﹤  ︋﹩﹍︐︧ ﹢دن ﹨︣ ر﹜﹥︋  ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥ ︀ ۲ ︔︀﹡﹫﹥ ز﹝︀ن رو︫﹟︋ 

ا︨️ و ا﹎︣ ︨﹞️ را︨️ ︋︀︫︡، ز﹝︀ن ۲ ︔︀﹡﹫﹥ ا︨️.

︣︋﹢︵﹥ رو︫﹟  ︀ زدن ﹨︣ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹝  ︋(︡﹠︫︀  ︋ON ︣ف را︨️ و ︻︊︀رت︵ ﹤  ︋︀﹨ ︘﹫﹢︨) ︡﹠︫︀ ﹢﹫︘ ﹨︀ی ۱ و ۲ و ۳ در ︀﹜️ رو︫﹟︋  ا﹎︨︣ 

︣︻﹊︦ ︡﹊﹍︣ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در  ︀︫︡ ر﹜﹥ ۱ و ۲︋  ﹢﹫︘ ۴ رو︫﹟︋  ﹢د. ا﹎︨︣  ︫ـــ︡ه و رو︫ـــ﹟ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ ︑︀ آ﹡﹊﹥ دو︋︀ره ﹨﹞︀ن د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت زده︫ 

︣دن ر﹜﹥ ۱ و ۲ در ر﹞﹢ت ﹨︀ی ۴ ﹋﹙﹫︡ه ﹋﹙﹫︡ D و در ر︑﹢﹝︀ی ۳ ﹋﹙﹫︡ه ﹋﹙﹫︡﹨︀ی A و B را ︋︀ ﹨﹛ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡. ︣ای ︠︀﹝﹢ش ﹋ ︋ ️﹛︀ ﹟ا



 

﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
/  در ︗︺︊﹥ د︨︐﹍︀ه را ︋︀ز﹋﹠﹫︡.

︨﹫﹛ ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ۱۲ ︑︀ ۲۴ و﹜️ را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل دو ︑︀﹩ ︨﹞️ را︨️ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡، ﹝︡ار رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ︡︡︗ ت﹢﹝︀ی ر﹨ ﹤﹝﹋از د ﹩﹊ د؛﹢︫ ﹩﹞ ︹︣ ︫﹠︀︨︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ︣د را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︡ه   ︫﹩︀︨︀﹠ ︀﹙﹁︀︮﹙﹥ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت︫  ﹢د،︋   ︫︣︐︺︣  ︨︤︊ را ۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︪ـــ﹞ך ︀﹜﹝︌︨ 

︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د. ا︨️.︋︀ ﹁︪︣دن دو ﹋﹙﹫︡ A و D  روی او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺

︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀:  ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ︣د را ︋﹥ ﹝︡ت ۱۵ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ و ﹡﹍﹥ دار︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌ ︨ـــ︊︤ ︋﹥ ︮﹢رت دا﹛ رو︫ـــ﹟ ︫﹢د ا﹋﹠﹢ن 

﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. 

 ﹤︵﹢︋︣ ︑﹠︷﹫﹛ ر﹜﹥ ﹨︀: ا﹎︣ ︨﹢﹫︘ ﹨︀ی ۱ و ۲ و ۳ در ︀﹜️ ︠︀﹝﹢ش ︋︀︫﹠︡ (︨﹢﹫︘ ﹨︀ ︋﹥ ︵︣ف ︌ ︋︀︫﹠︡) ︋︀ زدن ﹨︣ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹝

︋﹥ ﹝︡ت ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥ ︀ ۲ ︔︀﹡﹫﹥ رو︫﹟ و ︨︍︦ ︠︀﹝﹢ش ﹝﹩ ︫﹢د.

﹢دن ﹨︣ ر﹜﹥ ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥  ︀︫︡، ز﹝︀ن رو︫﹟︋   ︋︌ ️﹝ ﹞︀ره ۵ دارد ﹋﹥ ا﹎︨︣   ︫︘﹫﹢  ︨﹤  ︋﹩﹍︐︧ ﹢دن ﹨︣ ر﹜﹥︋  ﹡﹫﹛ ︔︀﹡﹫﹥ ︀ ۲ ︔︀﹡﹫﹥ ز﹝︀ن رو︫﹟︋ 

ا︨️ و ا﹎︣ ︨﹞️ را︨️ ︋︀︫︡، ز﹝︀ن ۲ ︔︀﹡﹫﹥ ا︨️.

︣︋﹢︵﹥ رو︫﹟  ︀ زدن ﹨︣ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ر﹜﹥ ﹝  ︋(︡﹠︫︀  ︋ON ︣ف را︨️ و ︻︊︀رت︵ ﹤  ︋︀﹨ ︘﹫﹢︨) ︡﹠︫︀ ﹢﹫︘ ﹨︀ی ۱ و ۲ و ۳ در ︀﹜️ رو︫﹟︋  ا﹎︨︣ 

︣︻﹊︦ ︡﹊﹍︣ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در  ︀︫︡ ر﹜﹥ ۱ و ۲︋  ﹢﹫︘ ۴ رو︫﹟︋  ﹢د. ا﹎︨︣  ︫ـــ︡ه و رو︫ـــ﹟ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡ ︑︀ آ﹡﹊﹥ دو︋︀ره ﹨﹞︀ن د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت زده︫ 

︣دن ر﹜﹥ ۱ و ۲ در ر﹞﹢ت ﹨︀ی ۴ ﹋﹙﹫︡ه ﹋﹙﹫︡ D و در ر︑﹢﹝︀ی ۳ ﹋﹙﹫︡ه ﹋﹙﹫︡﹨︀ی A و B را ︋︀ ﹨﹛ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡. ︣ای ︠︀﹝﹢ش ﹋ ︋ ️﹛︀ ﹟ا

3 Relay DP


