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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

 AC در مدار DC چرا نمی توان از کلیدهای
و بالعکس استفاده نمود؟

AC و DC هر دو انرژی الکتریکی هستند 

مقادیر  برای  یکسانی  حرارتی  اثرات  که 
RMS مشابه دارند، اما تفاوت های فراوانی 

مختلف  پارامترهای  در   DC و   AC بین 
وجود دارد.

DC در مدار AC ١- قطع کننده های
به عنوان نمونه، ولتاژ و جریان AC ممکن 
با سطح   DC به  نسبت  متفاوتی  اثر  است 
ولتاژ یکسان داشته باشد. به همین دلیل، 
نمی توان از یک کلید AC برای مدارهای 
DC استفاده نمود. به طور مشابه کلیدهای 

DC را نمی توان برای مدارهای 

 DC نسبت به AC به کار برد.می دانیم که
با سطح ولتاژ یکسان به عایق بیشتری نیاز 
دارد. به این ترتیب، مواد عایق استفاده شده 
است  آن ممکن  تیغه های  و  کلید  در یک 
مجاز،  ولتاژ  از  غیر  ولتاژی  با  مواجهه  در 

عکس العمل متفاوتی داشته باشند.
در مورد AC، امواج سینوسی ولتاژ و جریان 
در حدود ۶۰ مرتبه در ثانیه به صفر می رسند. 
به عبارت دیگر ولتاژ و جریان AC به دلیل 
عبور  صفر  از  سیکل  نیم  هر  در  فرکانس 
طول  در  آن ها  جهت  و  اندازه  و  می کنند 

زمان تغییر می کند.
AC در مدار DC ۲- قطع کننده های

امکان پذیر  صفر  از  عبور   ،DC مورد  در 
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نیست زیرا هیچ فرکانسی در ولتاژ و جریان 
DC وجود ندارد، زیرا DC یک مقدار ثابتی 

 DC جریان  و  ولتاژ  و جهت  اندازه  است. 
تغییر نمی یابد. به این ترتیب، DC تیغه های 
ثابت  زیرا  می کند،  ذوب  سریع تر  را  کلید 
است، درحالی که اندازه و جهت AC، ۵۰ یا 

۶۰ مرتبه در ثانیه تغییر می یابد.
از  کلید  تیغه های  در   DC قوس  چرا   -3

AC قوی تر است؟

 DC کلید  با  را   DC مدار  یک  که  زمانی 
قطع می کنیم، جریان الکترون ها در حالت 
تیغه ها  طریق  از  می خواهند  و  بوده  پایدار 
آن ها  اعمال شده  ولتاژ  زیرا  یابند،  جریان 
قوس  بنابراین  می دهد،  سوق  جلو  به  را 
ایجادشده در مقایسه با AC قوی تر است 
الکترون های DC دارای جنبش  و جریان 

آنی هستند.
اعمال شده  ولتاژ  و  جریان   ،AC مورد  در 
پایدار نمی باشند، یعنی جریان الکترون ها در 
برگشت مداوم به عقب و تغییر چهارم دامنه 

در  به عبارت دیگر،  می باشند.  آرام  و جهت 
نیم سیکل اول ابتدا به مقدار پیک می رسد 
و به صفر برمی گردد و سپس دوباره به اوج 
رسیده و به صفر برمی گردد، اما در جهت 
مخالف. این نوسان انرژی جنبشی آنی را 
ایجادشده  بنابراین قوس  تضعیف می کند، 

در AC از ولتاژ DC ضعیف تر است.
کننده  قطع  از  می توان  هم  هنوز  آیا   -۴
 DC در   AC کننده  قطع  و   AC در   DC

استفاده نمود؟
باید تمام دستورالعمل ها و اطالعات چاپ 
شده روی نیم پلیت کلید به خصوص ولتاژ 
و جریان نامی برای AC و DC را مطالعه 

نمود.
برخی کلیدها وجود دارند که می توان برای 
محدودیت  با   DC و   AC حالت  دو  هر 
استفاده نمود. به عنوان مثال، کلید ۲۴۰ ولت 
AC، 3۰ آمپری را می توان برای ۶۰-۴۸ 

ولت DC به کار برد. به طور مشابه کلید 
 DC ولت   3۰ برای  تنها   ،AC ولت   ١١۰
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یک  از  استفاده  برای  است.  قابل استفاده 
باید سایز مناسب   DC AC در مدار  کلید 
دلیل  این  به  امر  این  شود.  استفاده  کلید 
است که قطع کننده در زمان خطای اضافه 
جریان روی مدار متصل شده در کار زیر را 

انجام می دهد:
جریانی  اضافه  جریان  سنجش  سیستم 
کلید  تیغه های  شدن  جدا  به  منجر  که  را 
جهت قطع مدار از منبع تغذیه می شود را 

تشخیص می دهد.
سپس کلید قوس ایجادشده در زمان جدا 
و  تیغه ها  به  آسیب  بدون  را  تیغه ها  شدن 
کلید، خفه و خاموش می کند. این امر تنها 
سایز  از  که  است  امکان پذیر  شرایطی  در 
مناسب سیم و کلید مطابق با استانداردهای 
NEC و IEC و مقررات مربوط به سیم کشی 

تأسیسات استفاده نماییم.
۵- قدرت قطع در زمان استفاده از کلیدهای 

DC و AC

قدرت قطع کلید باید هنگام استفاده از آن 

برای مدارهای AC و DC در نظر گرفته 
در  آمپر  برحسب  کلید  قطع  قدرت  شود. 
مقدار  در  نامی  قطع  )قدرت  پیک  مقدار 
در صورت  تجهیز  توانایی  جریان(   RMS

زمان  برای  گذرا  و  لحظه ای  ولتاژ  بروز 
بسیار کوتاه را نشان می دهد.

به همین دلیل رنج ولتاژ و جریان به نصف 
برای  AC کاهش می یابد.  ولتاژ و جریان 
مثال ١۰ کیلو آمپر AC به ۵ کیلو آمپر در 
مدار DC کاهش می یابد. حال اگر خطای 
۵ کیلو آمپری در خط DC روی دهد، به 
عنوان  به  کلید  تیغه ها،  شدن  ذوب  دلیل 
دستگاه های  و  کرده  عمل  کوتاه  اتصال 
متصل ممکن است آسیب ببینند، که حتی 
و  خطرناک  حریق  به  منجر  است  ممکن 

برق گرفتگی شود
 با توجه به دالیل و حقایق فوق استفاده 
و   DC مدارهای  برای   AC کلیدهای  از 

بالعکس توصیه نمی شود.
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