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 تجهیزات کنترل و فرمانکتاب 

را  و مدار قدرت مدار فرمانهای حتما تا کنون عبارت

ی هایاید. برخورد با این اصطالحات ممکن است سوالشنیده
را در ذهن ما ایجاد کند. به عنوان مثال چرا باید تجهیزات را 

ها در چه مدارهایی و به دسته بندی کنیم؟ این دسته بندی
شوند؟ مدار فرمان چیست؟ مدار چه منظوری استفاده می

 گر جدا هستند؟قدرت چیست؟ آیا این مدارها واقعا از یکدی
 

های قدرت و فرمان برای دسته بندی تجهیزات عبارت
الکتریکی در دو گروه کاری با وظایف متفاوت استفاده 

شوند. در دسته بندی اولیه، نوع و تعداد تجهیزات اهمیت می

ها به یکدیگر آن "چرا"شود که نداشته و فقط مشخص می

 کار کنند. "چگونه"متصل شده و باید 

شود. آغاز می "چرا"تأسیسات الکتریکی با پرسیدن طراحی 

به عنوان مثال چرا باید یک الکتروپمپ روشن و خاموش شود؟ 
ن ها روشچرا باید دمای یک محیط کنترل شود؟ چرا باید چراغ

 و خاموش شوند و هزاران چرای دیگر ...
 

ها یک یا چند هدف اصلی را در تأسیسات پاسخ به این سوال
 ند. دسترسی به اهدافی مانند خاموش و روشکنمشخص می

های قدرت مانند کردن تجهیزات با استفاده از المان
های حالت جامد و ... صورت کنتاکتورها، کلیدهای قدرت، رله

 گیرد.می
انواع  توانندتجهیزات این گروه در مسیر اصلی توان بوده و می

بارهای متصل شده به خود مانند ترانسفورماتورها، 
لکتروموتورها، خازن ها، چراغ ها و ... را به خوبی قطع و وصل ا

 کنند. 
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ند ک، بخشی از مدار را مشخص می"چگونه"پاسخ به سوال 

 تواندبوده و می نظم و منطق خاصیکه از نظر کاری دارای 

با شرایط از پیش تعیین شده، تجهیزات قدرت را خاموش و 
فرمان نام داشته و  کنترل یا  مدار روشن کند. این قسمت

تواند به صورت دستی، نیمه خودکار و یا کامال خودکار می
 طراحی شود.

 
این است که مدار فرمان و قدرت  به یکدیگر ارتباط داشته و به  الکتریکی سیساتأمهم در ت ینکته

ارهای مد توانیمنحوی مکمل یکدیگر هستند. به عبارت کلی با در کنار هم قرار دادن چرا و چگونه، می
 دست پیدا کنیم. مشخص قدرت و فرمان مناسب طراحی کرده و به یک یا چند هدف

، ساختمان، با ماهیت 1در کتاب کلیدهای فشار ضعیف
ی، گیرهای کنترل و اندازهو انواع کلیدها در گروه استانداردها

 و کلیدهای کنترل الکتروموتور، کلیدهای قدرت، کنتاکتورها
 آشنا شدیم. های حالت جامدرله

در واقع این کتاب اولین گام در طراحی تأسیسات الکتریکی 
بوده و به نوعی پیش نیاز کتاب حاضر با عنوان تجهیزات 

 کنترل و فرمان است.
 

سیسات الکتریکی، آشنایی با گام دوم جهت طراحی تأ
های الکتریکی است. شناخت این تجهیزات کنترل و دیاگرام

د تا مدارهای بدون نقصی را از نظر کنموارد به ما کمک می
ی تمام شده و ... طراحی کرده و در ایمنی، کارایی، هزینه

 سطح شغلی مناسبی قرار بگیریم. 

 فرمان توسط انسان، سیستمدر چهار فصل  تجهیزات کنترل و فرمانیابی به این مهم، کتاب برای دست
در ادامه شرح کوتاهی از  تألیف شده است. های اخباری، کنترل خودکار و مقدمه ای از طراحی مدار

 مطالب فصل های کتاب آورده شده است...

                                      
 وب سایت مثلث زرد مراجعه کنید.برای کسب اطالعات بیشتر لطفا به  1
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 فصل اول
فصل اول با یک تعریف ساده از مدار فرمان و بررسی 
ورودی و خروجی های دیجیتال و آنالوگ در آن آغاز می 

 شود.
ی تجهیزات مرتبط با صدور فرمان توسط کلیهدر ادامه 

یم س ،ی انتخاب، نصبنحوهبه همراه شرح عملکرد، انسان 
  آورده شده است. و ... بندی

های تجهیزاتی مانند انواع شستیی این فصل با مطالعه
شستی های اضطراری نوع  ،یا اضطراری عادی، قارچی
شستی  ،الکتریکپیزوشستی های چندگانه،  تریگر اکشن،

 های بدون، شستیبه همراه محافظ افت ولتاژ ضد آبهای 
جایی از جمله کنترلر م، ادوات کنترل جهت و جابهسی

ا ر، جوی استیک، پدال و ... ی بدون سیمهاریموتکابلی، 
 به صورت کامل خواهیم شناخت.

 

 فصل دوم
های اخباری بوده و با هدف فصل دوم تحت عنوان سیستم

معرفی تجهیزات مورد نیاز در برقراری ارتباط دو طرفه با 
 الکتریکی تألیف شده است. تأسیسات 

ل های اخباری شامدر این فصل ضمن معرفی انواع سیستم
های صوتی، برج سیگنال، مرکز های سیگنال، آالرمچراغ

ها نیز های نصب و سیم بندی آنآالرم و سمافور، روش
 شرح داده شده است.

ی این فصل می توانیم برای سیستم های با مطالعه
الکتریکی بهترین سیستم اخباری، واحدهای تست، لوازم 
جانبی و ... را تهیه کرده و آن ها را نصب و سیم بندی 

 کنیم. 
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 فصل سوم
استفاده شده  و ادوات در ادامه و جهت آشنایی با تجهیزات

شده در مدارهای خودکار، فصل سوم کتاب طرح ریزی 
 است. 

ت شناسایی موقعی در این فصل به معرفی انواع تجهیزات
انواع ، ی معمولی و بدون سیمهامیکروسوئیچمانند 

انواع سنسورها، تجهیزات زمان سنجی مانند تایمرها، 
تجهیزات کنترل روشنایی مانند فتوسل و ساعت ها، ساعت

 زاتتجهیها، تجهیزات کنترل تعداد مانند شمارندهنجومی، 
کنترل سطح مایعات و ... پرداخته و با نکات مهم در نصب 

 ی این فصلبا مطالعه شویم.ها آشنا میبندی آنو سیم
می توانیم تجهیزات مناسب را برای ساخت یک مدار 

 اتوماتیک انتخاب کنیم.
 

 فصل چهارم
طراحی مدار با شناخت تجهیزات آغاز شده و به مهارت 

 شود. ختم می های الکتریکیترسیم دیاگرام
به همین منظور و در فصل چهارم کتاب، عالوه بر معرفی 

 ها، بهافزارهای مطرح در ترسیم دیاگرامانواع نقشه و نرم
مانند راه های عملی پرداخته و تعدادی از مدارها را تمرین

یم سانداز تک ضرب، چپ گرد و راست گرد، ستاره مثلث، 
سورها، سیم بندی سنسورها، سری و موازی کردن سن

 .کنیمپیاده می بندی کانترها و ... را
در نظر داشته باشید که تمام اطالعات تخصصی وقتی مفید 

 حاال همین هستند که شما دست به عمل بزنید! پس لطفا
 شروع کنید ...

 ها، مثلث زردبا آرزوی بهترین
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