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מכשירי מיתוג חשמליים

6.5

בקרות חשמליות

6.5.1

מבנה

על פי שיטת העברת האותות ,מבדילים בין בקרה
מתוכנתת חיווט בעלת ממסרים ומגענים ,או רכיבים
אלקטרוניים (טרנזיסטורים או במעגלים משולבים
) (ICוכו’) או בקרים לוגיים מיתכנתים  ,(PLC)בהם
עיבוד האותות מתבצע על ידי יחידת עיבוד נתונים
מרכזית ) (CPUעם רכיבי תוכנה.

6.5.2

מכשירי מיתוג חשמליים

רכיבי הבקרות החשמליות כוללים בעיקר לחצנים,
מפסקים ,חיישנים ,ממסרים ומגענים .בתכניות מיתוג
הם מיוצגים על ידי סמלי המיתוג (טבלה .)1

■■רכיבים של בקרות חיווט

בבקרות חיווט ,העברת האותות מתבצעת באמצעות
המיתוג של מגעים חשמליים ,לקטרומגנטית באמצעות
ממסרים (תמונה  )1או ידנית על ידי מפסקים ולחצנים.
מפסקים ולחצנים .מופעלים או ידנית או מכנית ,למשל
על ידי מוט בוכנת צילינדר .המגעים מסודרים כך ,שבעת
הפעלתם הם ,או נפתחים (מגע פתיחה )NC-או נסגרים
(מגע סגירה.)NO-
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טבלה  :1סמלי מיתוג חשמליים
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לחצן גליל מופעל
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(מגע סגירה )NO

שסתום
דרכים מופעל
אלקטרומגנטית

שילוב של מגעי פתיחה וסגירה נקרא מפסק מחליף.
לחצנים חוזרים לנקודת המוצא אחרי עזיבתם ,בעוד
שמפסקים שומרים על מצב המיתוג באמצעות נעילה.

)(NO

מכלול קפיצימ מכלול הנעה

בבקרות חשמליות מנועים חשמליים או מגנטי
שסתומים מופעלים או מופסקים באמצעות מכשירי
בקרה חשמליים ,כגון מפסקים ,ממסרים או מעגלי
מיתוג אינטגרליים למשל (משולבים).

חיבור קפיצ
מגע

כיוי הגנה לשונית מיתוג

מגע גירה

טבלה :2סימון של מוליכים ואמצעי ייצור
חיישנים (מפסקי קירבה) פועלים ללא מגע מכני
כאשר מתקרב אליהם חלק ממכונה או עובד.
ישנם חיישנים מגנטיים ,השראתיים ,קיבוליים
וחיישנים אלקטרו-אופטיים (עמוד .)470
חיישנים אלה קטנים ,אינם מתבלים ובעלי
מהירויות מיתוג גבוהות .כינויים בתכניות
מיתוג ”.“B
טבלה  2מראה סמלים תקניים נוספים של אמצעי
ייצור ומוליכים הנמצאים בשימוש בתכניות חשמל.
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