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 تجهیزات کنترل و فرمانی تصویری دوره

از بهترین حالت  تجهیزات کنترل و فرماندر کتاب 
اما  شده استفادهنوشتاری، تصاویر و سادگی در بیان مطالب 

را در متن یک کتاب خالصه کرد.  زیچ ههمتوان هرگز نمی
ات تجهیزبرای افزایش اثرگذاری و فراگیری بهتر مبحث 

آن ها، پیاده سازی  ، سیم بندیقطعات کنترل و فرمان،
 تصویری نیز بررسی شده است. صورتبه مدارها و ... 

 
 

 4مانند کتاب در  تجهیزات کنترل و فرمانی تصویری دوره
 کوتاه و مستقل صورتبهوها در اختیار شماست. ویدئ فصل

 ستد ازی هازمانتا بتوانید در  اندشدهساختهاز متن کتاب 
کنید. در این بسته از  مشاهدهرا  هاآنی خود، رفته

و نیاز به ابزار خاصی  نشده استفادهی افزارنرمی هاحالت
ویدئوها را روی  دیتوانیمبرای پخش ویدئوها وجود ندارد. 

و یا کامپیوتر خود کپی  حملقابلی هاحافظهتلفن همراه، 
 کنید. 

 
ویدئو با زمان مجموع  74ی تخصصی شامل بستهاین 

بخش های کتاب به همراه . در ادامه شودیم 09:57:48
رده آو فصل به فصل صورت بهعنوان و زمان تمام ویدئوها 

 شده است.
از  ی آموزشی،بستهی اصلی کتاب و نسخهبا خرید  لطفاً

لث زرد در تولید بهتر محتوای آموزشی حمایت کنید. تمام مث
حقوق مادی و معنوی این دوره متعلق به شرکت مثلث زرد 

 تیساوبی شما در شنهادهایپمنتظر نظرات و  .باشدیم
 مثلث زرد هستیم.
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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. 



 

 
WWW.MosalaseZard.com 

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



1

دوره ي تصویري 
تجهیزات کنترل و فرمان

ویدئو 74
09:57:48زمان 

فصل اول کنترل توسط 
انسان

ویدئو 14
01:15:02زمان 

00:08:20بخش هاي یک مدار فرمان 01.01 00:17:29شستی ها 01.02

00:08:17شستی هاي بدون سیم 01:03 00:09:47کنترل جهت و جابه جایی 01:04



2

00:04:19بررسی پالتین یا کنتاکت در شستی ها 01.05 00:02:22بررسی عملگر عادي 01.06

00:04:40بررسی عملگر قارچی 01.07 00:04:40بررسی عملگر هاي چندگانه 01.08

00:04:11بررسی شستی مغناطیسی ضد آب 01.09 00:01:41تست حفاظت ولتاژ در شستی مغناطیسی 01.10



3

00:01:28بررسی باکس نصب شستی 01:11 00:04:44بررسی کنترلر آویز و کابلی 01.12

00:02:32بررسی جوي استیک 01:13 00:02:32بررسی پدال 01.14

فصل دوم سیستم هاي 
اخباري

ویدئو 10
00:43:32زمان 

00:07:52مقدمه و چراغ سیگنال 02.01



4

00:02:55آالرم صوتی 02.02 00:04:15مرکز آالرم 02.03

00:08:58سیگنال سیصد و شصت درجه 02.04 00:03:25دیگر موارد 02.05

00:04:04بررسی چراغ هاي سیگنال 02:06 00:02:23بررسی آالرم هاي صوتی 02:07



5

00:05:24بررسی مرکز آالرم 02:08 00:01:43درجه 360بررسی آالرم هاي  02.09

00:02:27بررسی سمافور 02:10

فصل سوم کنترل خودکار
ویدئو 20

02:16:57زمان 

00:02:43معرفی 03.01 00:12:42موقعیت و جابه جایی 03:02



6

00:16:15سنسورها 03:03 00:06:28سیم بندي سنسورها 03:04

00:13:55کنترل زمان و تعداد 03:05 00:12:50ساعت ها 03:06

00:08:46شمارنده ها 03.07 00:12:09کنترل سطح مایعات 03:08



7

00:06:00بررسی میکروسوئیچ 03.09 00:03:29بررسی سنسورهاي القایی 03.10

00:04:05بررسی سنسورهاي خازنی 03.11 00:02:55بررسی سنسورهاي نوري 03:12

00:02:09بررسی سنسورهاي صوتی 03:13 00:06:07بررسی تایمرها 03.14



8

00:04:12بررسی ساعت مکانیکی 03.15 00:03:42بررسی ساعت دیجیتال 03.16

00:07:36بررسی فتوسل و ساعت نجومی 03:17 00:03:05بررسی کانترها 03.18

00:03:01بررسی فلوتر ساچمه اي 03.19 00:04:38بررسی فلوتر الکترونیکی 03.20



9

فصل چهارم مقدمه اي از 
طراحی مدار

ویدئو 30
05:42:16زمان 

00:29:53مقدمه اي از طراحی مدار 04.01

00:15:48تراه اندازي تک ضرب الکتروموتور سیم بندي مدار قدر 04.02 00:12:46مدار تک ضرب با استفاده از کلید فرمان 04.03

00:01:50مدار تک ضرب به صورت لحظه اي 04.04 00:17:31مدار تک ضرب با پالتین خودنگهدار 04.05



10

00:05:03تست مدار فرمان و قدرت تک ضرب 04.06 00:07:54مدار چپ گرد و راست گرد سه فاز 04.07

00:12:53مدار فرمان چپ گرد و راست گرد لحظه اي 04.08 00:07:43مدار فرمان چپ گرد و راست گرد دائم 04.09

00:36:10مدار فرمان چپ گرد و راست گرد سریع 04.10 00:06:03استفاده از میکروسوئیچ 04.11



11

00:30:34سیم بندي چراغ سیگنال 04.12 00:05:53سیم بندي شستی هاي چراغ دار 04.13

00:20:37سیم بندي پنجره آالرم 04.14 00:08:52مدار قدرت ستاره مثلث 04.15

00:29:03مدار فرمان ستاره مثلث با تایمر معمولی 04.16 00:05:17مدار فرمان ستاره مثلث با تایمر ستاره مثلث 04.17



12

00:06:12تایمر چپ گرد و راست گرد 04.18 00:20:59چرا قارچی تریگر اکشن؟ 04.19

00:06:25نصب سنسور القایی دو سیمه 04.20 00:03:39نصب سنسور مغناطیسی 04.21

00:04:15نصب و تنظیم سنسور خازنی سه سیمه 04.22 00:03:42نصب و تنظیم سنسور نوري 04.23



13

00:02:52سري کردن سنسور نوري با سنسور القایی 04.24 00:04:48موازي کردن سنسورهاي دو سیمه 04.25

00:04:58موازي کردن سنسورهاي سه سیمه 04.26 00:04:08سري کردن سنسورهاي دو سیمه 04.27

00:04:09سري کردن سنسورهاي سه سیمه 04.28 00:06:45اتصال شمارنده ي دیجیتال و ساعت کار 04.29



14

00:15:20سیم بندي کانتر پیشرفته 04.30
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 شما چه راهی را انتخاب می کنید؟ تخصص یا خارج شده از رقابت؟
های بیشتری را جهت دریافت هر کارفرمایی حاضر است هزینه

مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای صحیح بپردازد تا از اختالالت بعدی 
در تاسیسات الکتریکی خود جلوگیری کند. به همین علت همیشه 
طراحی و اجرای تأسیسات مهم، به افراد آموزش دیده با سوابق 

شود که چگونه سوال مطرح می شود. اینجا اینمیمناسب واگذار 
ی کاری مناسب ایجاد کنیم و به دیگران برای خود رزومه و سابقه

 نشان دهیم که یک متخصص برق هستیم.
 

تواند باعث موفقیت و تثبیت جایگاه کاری های صحیح میشود. مجموعه انتخابهای ما آغاز میدر واقع همه چیز از انتخاب
 توانند به سرعت ما را ازهای غلط میفرسای امروز شود. عکس این حالت نیز صادق است. انتخابما در بازار رقابتی و طاقت 

 ی رقابت حذف کنند!چرخه
ارج ختجهیزات کنترل و فرمان  ی تصویریدورهگونه که مشاهده کردید حاال شما یک انتخاب عالی در پیش رو دارید! همان

 د.باشمیبندی تجهیزات تواند راهنمای خوبی در انتخاب، نصب و سیمشده و می تهیهاز مسائل تئوری و محاسباتی 
مقاالت زیادی را از کتاب بخش هایی از ویدئوها و برای اطمینان صد در صدی شما از کاربردی بودن مطالب ذکر شده، 

  www.mosalasezard.comاستخراج کرده و در وب سایت مثلث زرد با آدرس تجهیزات کنترل و فرمان 
کرده و با اطالعات کافی تصمیم نهایی را بگیرید. برای این کار  مطالب را مشاهدهتوانید این ایم. شما میکرده بارگذاری

 نید.ک مشاهدهرا به صورت آنالین  و ویدئوهامراجعه کرده و مقاالت  ی آموزشیو دوره های کتابسرفصلست به بخش کافی

 اب کاربری کامال رایگان ایجاد کنید. ی مقاالت کتاب باید یک حسبرای مطالعه
توانید ، میحضوریآموزش  یدورهای بسیار کمتر از یک با هزینه

را تهیه کرده و اطالعات  تجهیزات کنترل و فرمان یو دوره کتاب
تخصصی و کاربردی خودتان را افزایش دهید. فراموش نکنیم که 

ر زمان ا، باید دهی تخصصی بین خود و دیگر رقیببرای ایجاد فاصله
 کمتر، اطالعات بیشتر و مفیدتری دریافت کنیم.

اگر زمان مراجعه به شهرهای بزرگ و شرکت در کالس های 
در  ،حضوری را ندارید می توانید با صرف هزینه و زمان بسیار کمتر

 کلیدهای فشار ضعیف شرکت کنید. ی بسیار مفیددوره

 منتظر شما هستیم ...


