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ثَ ًبم خذا
تصووووْ ز رّثووووزّ هووووذار
الکتزًّیکووون رٌتوووز 6
رلیذ را ًؼبى هن دُوذ
؛ ُووووبى وووْر روووَ در
ػووووک هووووون ثیٌیوووووذ
تؼذادی هظیز رّی ثوزد
ّجووْد دارد رووَ هظوویز
حزرت جز وبى را ًؼوبى
هن دُذ  .حبال تصْ زی
اس ا ووي هظوویزُب را ثووَ
ػوووووووک ػووووووووبتی
هؼوووبُذٍ رٌیوووذ ّ رّی
آى تْضوووییبتن درثوووبرٍ
ػووویٍْ روووبر ا وووي هوووذار
خْاُین داد .

ُوبًطْر رَ در پؼت هذار هؼبُذٍ
هن رٌیذ (درػک ثبال،طوت ثبالی
تصْ ز)  ،اثتذا تغذ َ هذار اس ز ك
ربًکتْر ب پیي ُذر  2پب َ ّارد هذار
پب َ هثجت ّ پب َ
هن ػْد .
د گز هٌفن هذار را تبهیي هن رٌذ .
ػالئن :
+  VCC
 GND

-

جز بى اس طز ّ +ارد رلیذ تغذ َ هذار
هن ػْد  .در ّضؼیت لطغ ثْدى
رلیذ  ،جز بًن ثَ هذار ًون رطذ در ًتیجَ هذار ربر ًون رٌذ  ،ثب فؼزدى رلیذ هذار ػزّع ثَ ربر
اًؼؼبة اس آى ثَ پب َ  LED +هن رّد  ،اس
هن رٌذ  + .اس پب َ د گز رلیذ ّارد هذار هن ػْد ،
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زفن پب َ –  LEDثب همبّهت ثَ  GNDهتص اطت پض ثب سدى رلیذ تغذ َ  LEDرّػي هن گزدد .
ا ي  LEDصزفبً ثزای ًؼبى دادى ّجْد جز بى در هذار اطت .در صْرتن رَ  LEDثذّى همبّهت ثَ
ػک هظتمین ثَ تغذ َ هتص ػْد ثَ دلی ًذاػتي تیو ّلتبژ ّ جز بى ثبالی تغذ َ هن طْسد
ّ ا ي همبّهت ثیؼتز جٌجَ هیبفظت اس  LEDدارد .
پب َ ُبی د گز رلیذ تغذ َ ػغ پب َ هزثْ ثَ حبلت "ًزهب ثظتَ" ُظتٌذ رَ ثزای هب ربرا ن
ًذارًذ .جز بى تغذ َ ّلتن رلیذ را خبهْع هن رٌیذ ثَ پب َ ُبی "ًزهب ثظتَ" هٌتم هن ػًْذ.
بدآّری :
ًزهب ثبس  -رلیذ هؼوْال ثبس ب  NOب ًزهبلن اپي  :رلیذی رَ حبلت ػبدی ثبس اطت
هکبًیکن (فؼزدٍ ػذى رلیذ) ثظتَ هن ػْد ؼٌن
(جز بًن اس خْد ػجْر ًون دُذ) ّ ثب تیز
جز بى ثزلزار هن ػْد .در هتْى فبرطن ا ي رلیذ ب ثخؼن اس ُز چیشی رَ ػولکزدی ػجیَ ثَ
ا ي ًْع رلیذ را دارًذ "ًزهب ثبس" هن ًبهٌذ.
ًزهب ثظتَ  -رلیذ هؼوْال ثظتَ ب  NCب ًزهبلن رلْس  :رلیذی رَ حبلت ػبدی ثظتَ اطت
هکبًیکن (فؼزدٍ ػذى رلیذ) ثبس هن ػْد
(ُوَ جز بى را اس خْد رد هن رٌذ ) ّ ثب تیز
(جز بى لطغ هن ػْد)  .در هتْى فبرطن ا ي
رلیذ ب ثخؼن اس ُز چیشی رَ ػولکزدی ػجیَ
ثَ ا ي ًْع رلیذ را دارًذ "ًزهب ثظتَ" هن
ًبهٌذ.
رلیذ ُبی هذار هب خْد ػبه دّ رلیذ هجشای
داخلن ُظتٌذ رَ ُز رذام اس ا ي دّ رلیذ
ػبه دّرلیذ د گز "ًزهب ثظتَ" ّ "ًزهب ثبس"
ُظتٌذ.
اثتذا ثَ داخ

رلیذ رّثزّ هن رّ ن :

را هؼبُذٍ رٌیذ  .ا ي ًمؼَ
تصْ ز ػوبتی
ػوبتی اس ًزم افشار پزّتئْص گزفتَ ػذٍ اطت
ً .بم ا ي ًْع رلیذ  DPDTاطت رَ هخفف  Double pole, double throwهن
ثبػذ  .ؼٌن ا ي رلیذ ُب دّ پ ّ دّ هظیز دارًذ  .ؼٌن ثب فؼزدى رلیذ دّ
پ جبثجب هن ػًْذ  .هٌظْر اس ُپ در ا ٌجب ُوبى هؼٌبی ػبم آى اطت ّ در
خط رَ هن تْاًذ ثیي دّ هظیز جبثجب ػْد ًؼبى دادٍ ػذٍ
تصْ ز ثب
اطت  .دّ پب َ طوت چپ پب َ ُبی هؼتزک ُظتٌذ رَ حزرت پ ُب را
رٌتز هن رٌٌذ  .در ّالغ رلیذ ُبی  DPDTهتؼک اس دّ رلیذ ُ SPDTظتٌذ
 .ؼٌن دّ رلیذ ت پ ثب لبثلیت جبثجب ن هظیز ثیي  2پب َ د گز .
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ُز رلیذ  3 SPDTحبلت دارد
 -1رلیذ فؼزدٍ ًؼذٍ پض رلیذ در حبلت ػبدی ب هؼوْلن لزار دارد پض پب َ ّرّدی ( ب
هؼتزک ب  )COMثَ پب َ ّ NCص اطت ؼٌن پ ثیي پب َ ُبی هؼتزک ّ ًزهب ثظتَ
لزار دارد .
 -2رلیذ فؼزدٍ ػذٍ رَ رلیذ حبلتن غیز اس حبلت ػبدی دارد پض پب َ ّرّدی ثَ پب َ  NOب
ًزهب ثبس ّص هن ػْد ّ هظیز ًزهب ثظتَ لطغ هن ػْد .
 -3رلیذ در حب رُب ػذى ّ ب فؼزدٍ ػذى اطت  .پض رلیذ در حبلت گذار اطت ؼٌن پ
در حبلت جبثَ جب ن اطت ؼٌن ُز دّ هظیز لطغ ُظتٌذ .هؼوْال رلیذ ُب ثَ ػکلن
زاحن هن ػًْذ رَ ثَ طزػت اس حبلت گذار خبرج ػًْذ .هوکي اطت در ثزخن اًْاع
رلیذ ُبی خبؽ در لیظَ گذار ُوَ ی پب َ ُب ثَ ُن ّص ػًْذ .

شیوه عملکرد مدار :

هْتْر ثب  2رلیذ هذار ُبی هختلفن ّجْد دارد کن اس هذار ُبی
خْة ثزای راٍ اًذاسی
طبدٍ ثزای ا ي ربر هذار فْق اطت ُوبى ْر رَ هؼبُذٍ هن رٌیذ ثب فؼزدى رلیذ  SW1هثجت
ّ هٌفن ثَ ػک ثزػکض ثَ هثجت ّ هٌفن هْتْر ّص ػذٍ ّ هْتْر ثَ ػک هؼکْص رّػي
هن ػْد ّ ثب فؼزدى رلیذ  SW2هثجت ّ هٌفن ثَ ػک صییح ثَ هثجت ّ هٌفن هْتْر هتص
هن ػْد ّ هْتْر ثَ طوت جلْ حزرت هن رٌذ ُ .ویي ػولکزد را هن تْاى ثب ػیٍْ ُبی د گز
ًیش ا جبد رزد هث هذار صفیَ ثؼذ .
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در حبلت ػبدی ّضؼیت رلیذ  SW2ثَ گًَْ ای اطت رَ در حبلت ػبدی (رلیذی فؼبر
دادٍ ًؼذٍ ) هظیز  N+هثجت ّ  N-هٌفن اطت پض اگز رلیذ  SW1فؼبر دادٍ ػْد هثجت ّ
هٌفن ثَ ػک ثزػکض ثَ هْتْر هتص ػذٍ ّ هْتْر ثَ طوت ػمت حزرت هن رٌذ ّ در صْرتن
رَ رلیذ  SW2فؼزدٍ ػْد در لذم اّ  N- ّ N+لطغ هن ػًْذ ؼٌن رلیذ ُ SW1یچ جز بًن
در بفت ًون رٌذ ّ ػوال اس ربر هن افتذ ّ در لذم دّم هثجت ّ هٌفن ثَ ػک درطت ثَ هْتْر
هتص ػذٍ ّ هْتْر ثَ طوت جلْ حزرت هن رٌذ.
ظبُزا هذار اّ طبدٍ تز اطت ّلن در ػو طبخت ا ي دّ هذار تمز جب ػجیَ ثَ ُن ثْدٍ ّ
ػب ذ ثتْاى گفت طبخت هذار دّم ب هذاری رَ طبختَ ػذٍ ی آى را در اختیبر دار ذ طبدٍ تز
اطت.
در صْرتن رَ هن خْاُیذ ا ي هذار ب هذارُبی هؼبثَ را زاحن رٌیذ ثب ذ تْجَ داػتَ
ثبػیذ در صْرت فؼزدٍ ػذى ُوشهبى ُز دّ رلیذ هظیز ُبی هٌفن ّ هثجت ثَ ُن هتص
ًؼًْذ چزا رَ ا ي اتفبق هٌجز ثَ جز بى رؼن ثبال ّ آطیت د ذى ثبتزی ّ ب هذار هن ػْد.
 نکته آموزشی  :ثَ ُز هجوْػَ خطْ هتص ثَ ُن رَ در ًمؼَ ُبی ثبال هن ثیٌیذ
ب چٌذ پب َ تْطط آى ثَ
گزٍ ب  nodeهن گْ ٌذ  .گزٍ ب ًْد ثَ هفِْم هیلن ب ًمطَ ای رَ
ُن هتص ُظتٌذ  .هثال در هذار ثبال گزٍ  N+دّ پب َ دّ لطؼَ را ثَ ُن گزٍ هن سًذ ثَ ػجبرت
گزٍ ثیي  2پب َ ؼٌن در ػو ثب ذ ا ي دّ پب َ ثَ ُن ّص ػًْذ الجتَ ػب ذ ًبم ًت
د گز ّجْد
ًت (ثَ
هٌبطت تز ثبػذ ّلتن هن خْاُین ثگْ ن ثب ذ  3پب َ ثَ ُن ّص ػًْذ هن گْ ین
هؼٌن تبرػٌکجْت ب ػجکَ) ثب ػضْ ت آى  3پب َ ّجْد دارد .هؼوْال ًزم افشار ُبی الکتزًّی اس اس
تؼز ف اطتفبدٍ هن رٌٌذ.
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ًکتَ هِن تز ا ي اطت رَ ا ي ػجبرت ًجب ذ ثب ػجبرت رّت رَ هؼوْال ثَ فبرطن هظیز گفتَ
هن ػْد اػتجبٍ گزفتَ ػذ .
رّت ب هظیز ػک طبختَ ػذٍ ی ًت ب گزٍ اطت ثزای هثب ثَ ػجبرات س ز تْجَ رٌیذ :
هظیزُبی ًت ُبی هثجت ّ هٌفن تغذ َ ثب ذ فبصلَ ی ثیؼتزی اس ُن داػتَ ثبػٌذ ّ
ضخبهت هظیز ُب ثب ذ اس  1هیلن هتز ثیؼتز ثبػٌذ .
هظیز ( )Rootتمْ ت ػذٍ تْطط للغ ثَ ُن
ًت ثب ذ تْطط
لطؼبت فؼبر لْی در
هتص ػًْذ .

