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 1 فصل اّول ــ معرفى اجزاى شبکه هاى الکترىکى سه فاز 
  

27 فصل دوم ــ کابل  و کابل کشى 

 42 فصل سوم ــ راه اندازى موتورهاى الکترىکى با کلیدهاى دستى 
  

 56 فصل چهارم ــ راه اندازى موتورهاى الکترىکى سه فاز با کلید الکترومغناطیسى )کنتاکتور( 
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٣ ــ   ٣ کابل و کابل کشى   2   
29  24/5  4/5 راه اندازى موتورهاى الکترىکى با کلىدهاى دستى   3   
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64  48  16 راه اندازى موتورهاى الکترىکى سه فاز با رله هاى قابل برنامه رىزى   5   
180  142/5  37/5 جمع   



مقدمه

رىز محتواى کتاب تکنولوژى و کارگاه برق صنعتى در سال 73 بر پاىه نظام »نىمسال واحدى« تهىه و متناسب با آن کتاب درسى 
براى هنرجوىان رشته الکتروتکنىک تهىه شد. اىن شراىط تا سال 78 ادامه داشت. در آن سال چون ساختار نظام آموزشى دوره متوسطه 
به صورت »سالى ــ واحدى« تعرىف گردىد در همان سال کمىسىون هاى تخصصى موظف شدند عالوه بر کاهش مشکالت اجراىى نظام 
ترمى، شکل جدىدى را براى دروس تخصصى پىش بىنى نماىند که ساعات و محتواى دروس کارگاهى افزاىش ىابد. پس از بررسى هاى 
صورت  گرفته مقرر شد کتاب قبلى تکنولوژى و کارگاه برق صنعتى با اعمال اصالحات و پىش بىنى ىکسرى کارهاى عملى بىش تر تهىه و به 

کتاب افزوده شود. اىن مهم در سال 79 به وقوع پىوست و اولىن کتاب سىستم سالى واحدى تهىه شد.
از آن زمان به بعد تقرىبًا همه  ساله پىشنهادات هنرآموزان محترمى که از طرىق ارسال نامه، نشست هاى سرگروه هاى آموزشى و دوره هاى 
ضمن خدمت مطرح مى کردند پس از طرح در کمىسىون و تأىىد اعضاى گروه تخصصى چندىن مرتبه )از سال 81 تا 86( مورد بازبىنى و 
اعمال تغىىرات جزىى قرار گرفته است. طى اىن سال ها از جمله خواسته هاى هنرآموزان گرامى وجود فصلى مشخص و جداگانه پىرامون 
آموزش کنترل کننده هاى برنامه پذىر در کنار مدارهاى برق صنعتى بوده است. لذا کمىسىون اىن مورد را به عنوان ىکى از دستور کارهاى 
اصلى جلسات سال 86 قرار داد و پس از بحث هاى طوالنى به اىن نتىجه رسىدند که آموزش رله هاى قابل برنامه رىزى مى تواند به عنوان 
اولىن گام در جهت به کارگىرى مدارهاى کنترلى در راه اندازى مدارهاى صنعتى براى سطح هنرجوىان رشته الکتروتکنىک مطرح شود.

بر همىن اساس با برگزارى جلسات متعدد و همفکرى با افراد مختلف و شاغل در امر آموزش و صنعت رىزمحتوا تهىه و سپس با 
انتخاب مؤلف اقدام به تألىف مطلب جدىد شد که حاصل اىن تالش را در فصل پنج کتاب مالحظه مى کنىد.

الزم به ذکر است در متن تهىه شده هدف آن بوده که مطالب پاىه اى و ساده به همراه اصول برنامه نوىسى بدون اشاره به نام رله اى 
خاص به دو روش نردبانى و بلوکى آموزش داده شود. به همىن خاطر شىوه آموزش سبک جدىدى است و سعى شده با تصاوىر گوىا همراه 

باشد از جمله تصاوىر نحوه استفاده از رله در کارهاى عملى است که مى تواند در امر آموزش بسىار مفىد باشد.
الزم به ذکر است مبناى کارهاى عملى فصل رله ها مدارهاىى بوده که هنرجوىان در فصل مدارهاى راه اندازى با کنتاکتور آموزش 
دىده اند. عالوه بر اىن فصل جدىد که به کتاب اضافه شده است در ساىر فصول اول تا چهارم که مربوط به تولىد انرژى الکترىکى، کلىدها، 

کابل و کابل کشى و مدارهاى کنتاکتورى است بازسازى و تغىىرات کلى داده شده است.
از آن جاىى که نمى توان ادعا داشت مطالب تهىه شده خالى از اشکال است به همىن خاطر خواهشمند است هرگونه نظر ىا راهکار 
جدىدى که بتواند در آموزش هنرجوىان ىا سطح علمى کتاب مفىد باشد را از طرىق ارسال نامه و ىا آدرس پست الکترونىکى کمىسىون 

تخصصى رشته الکتروتکنىک سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى ارسال فرماىىد.
مؤلفان


