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مقدمه اى بر چگونگى برنامه ریزى كتاب هاى پودمانى

برنامه ریزى تألیف »پودمان هاى مهارت« یا »كتاب هاى تخصصى شاخه كاردانش« بر مبناى 
استانداردهاى كتاب »مجموعه برنامه هاى درسى رشته هاى مهارتى شاخه كاردانش، مجموعه 
ششم« صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایى هاى هم خانواده )Harmonic Power( مورد مطالعه و 
 )Unit( بررسى قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت هاى هم خانواده به صورت واحدهاى كار تحت عنوان
دسته بندى مى شوند. در نهایت واحدهاى كار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندى شده و پودمان مهارتى 

)Module( را شكل مى دهند. 
دسته بندى »توانایى ها« و »واحدهاى كار« توسط كمیسیون هاى تخصصى با یك نگرش علمى انجام 
شده است به گونه اى كه یك سیستم پویا بر برنامه ریزى و تألیف پودمان هاى مهارت نظارت دائمى دارد. 

بیشتر مربیان، هنرآموزان و هنرجویان شاخه كاردانش و سایر عالقه مندان و  به منظور آشنایى هر چه 
دست اندركاران آموزش هاى مهارتى با روش تدوین، »پودمان هاى مهارت«، توصیه مى شود الگوهاى 
ارائه شده در نمون برگ هاى شماره )1(، )2( و )3( مورد بررسى قرار گیرد. در ارائه دسته بندى ها، زمان 
مورد نیاز براى آموزش آن ها نیز تعیین مى گردد، با روش مذكور یك »پودمان« به عنوان كتاب درسى 

مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در »شاخه كاردانش« چاپ سپارى مى شود. 
به طور كلى هر استاندارد مهارت به تعدادى پودمان مهارت ) M2 ، M1 و …( و هر پودمان نیز به تعدادى 
واحد كار )U2  ، U1  و …( و هر واحد كار نیز به تعدادى توانایى ویژه ) P2 ، P1  و …( تقسیم مى شوند. 
نمون برگ شماره )1( براى دسته بندى توانایى ها به كار مى رود. در این نمون برگ مشاهده مى كنیم كه در 
هر واحد كار چه نوع توانایى هایى وجود دارد. در نمون برگ شماره )2( واحدهاى كار مرتبط با پودمان 
و در نمون برگ شماره )3( اطالعات كامل مربوط به هر پودمان درج شده است. بدیهى است هنرآموزان 
و هنرجویان ارجمند شاخه كاردانش و كلیه عزیزانى كه در امر توسعه آموزش هاى مهارتى فعالیت دارند، 
مى توانند ما را در غناى كیفى پودمان ها كه براى توسعه آموزش هاى مهارتى تدوین شده است رهنمون و 

یاور باشند. 
                                                                             سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى

                دفتر تألیف كتاب هاى درسى      
                                                             فنى و حرفه اى و كاردانش              

P = Power      U = Unit      M = Module 



مقدمه
كتاب حاضر با عنوان راه اندازى موتورهاى سه فاز و تك فاز، براساس استاندارد مهارت برق صنعتى درجه 
دو تهیه شده است. كوشش شده تا مطالب درسى همراه با تصاویر به صورت خودآموز و پودمانى تدوین شود 
تا امر یادگیرى را سهل تر كند. همچنین در سراسر كتاب سعى شده تا در رسم عالیم و نقشه ها از آخرین 

استاندارد جهانى IEC استفاده شود. این كتاب مشتمل بر سه فصل است: 
در فصل اول ساختمان داخلى، طرز كار تجهیزات مربوط به راه اندازى مدار به همراه مدارهاى الكتریكى 

كلیدى و كنتاكتورى موتورهاى سه فازه آسنكرون روتور قفسى را مورد بررسى قرار مى دهیم. 
و  راه اندازى كلیدى  مدارهاى  با  موتورهاى تك فاز  انواع  و  اجزا  اصول كار،  بررسى  فصل دوم شامل 

كنتاكتورى است. 
در فصل سوم اجزا، انواع و اصول كار ترانسفورماتورهاى تك فاز همراه با تعدادى آزمایش هاى مقدماتى 

و روابط پایه اى مورد بحث قرار مى گیرد. 
متناسب با فصل هاى سه گانه، كارهاى عملى پیش بینى شده است و فراگیران موظف هستند تا با راهنمایى هاى 

مربیان خود كارهاى عملى را در زمان هاى تعیین شده انجام دهند. 
به  از توضیحات هر كار، در قسمت مربوط  به این صورت است كه پس  روش اجراى كارهاى عملى 
مراحل اجراى كار ابتدا از فراگیران مى خواهیم نقشه را ترسیم كنند و سپس با توجه به تصاویر عملى، مدار 

را روى تابلو اتصال دهند. 
در انتهاى فصل هاى اول و دوم، خود آزمایى هاى عملى ارائه شده كه به عنوان الگوهاى امتحانى مى تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تكالیف عملى در نظر گرفته شده است كه فراگیران مى توانند در ساعات 

غیر درسىیا در منزل به انجام آن ها بپردازند. 
در پایان، وظیفه ى خود مى دانم كه از اعضاى محترم كمیته ى هماهنگى و كمیته ى تخصصى رشته ى 
الكتروتكنیك سازمان پژوهش و برنامه  ریزى درسى كه در تدوین این كتاب نهایت همكارى و راهنمایى هاى 
الزم را مبذول داشته اند صمیمانه تشكر كنم.امیدوارم این تالش هر چند كوچك مورد رضاى حق تعالى و 

استفاده هنرجویان عزیز قرار گیرد. انشاء اهلل
مؤلف

با كد   2 درجه  برق كار صنعتى  آموزشى  و  مهارت  استاندارد  اساس  بر  و  سال 1389  در  كتاب  این 
استاندارد 55/15/2/4-8 مورد بازنگرى قرار گرفته و بازسازى هاى الزم روى آن صورت گرفته است



ــ مقدمه
1واحد كار اول: راه اندازى موتورهاى سه فاز

3ـ پیش آزمون )1(
5آشنایى با الكتروموتورهاى سه فاز

5موتورهاى آسنكرون )غیرهم زمان(
8موتورهاى سنكرون )هم زمان(

8اصول كار و موارد استفاده الكتروموتورهاى سه فاز
8میدان دوّار

10موتورهاى آسنكرون القایى
11لغزش )عقب  ماندگى(

) M12گشتاور )ممان ــ
12راه اندازى موتورهاى سه فاز  آسنكرون

14توان موتور در اتصال هاى  ستاره و مثلث
16تغییر جهت گردش موتورهاى سه فاز

16راه اندازى موتورهاى سه فازآسنكرون در شبكه ى تك فاز
17موتور   آسنكرون   روتور    سیم پیچى

18موتور سنكرون
20آشنایى با پالك مشخصات الكترو موتورهاى سه فاز

22شرح تكمیلى برخى از عالئم روى پالك
25كالس حرارتى

25پالك اتصاالت موتور  )تخته كلم(
29كار عملى شماره )1( 

34نكاتى درباره  انتخاب موتورهاى الكتریكى
38توصیه هاى مؤثر براى استفاده بهینه  از انرژى در موتورهاى الكتریكى

40برق رسانى به موتورهاى الكتریكى

فهرست 

جلد اول



40انتخاب كابل
41نكاتى چند در خصوص انتخاب فیوز

44آشنایى با كلیدهاى دستى سه فاز
44كلید دستى سه  فاز اهرمى ساده

45كلید دستى سه فاز زبانه اى ساده
47مدار راه اندازى موتور سه فاز  با كلید زبانه اى ساده

48كار عملى شماره )2(
51كلید دستى سه فاز چپ گرد ــ راست گرد زبانه اى

52كار عملى شماره )3(
54كلید دستى ستاره ــ مثلث زبانه اى

56كار عملى شماره )4(
58كار عملى شماره )5( 
63كار عملى شماره )6 (
68كار عملى شماره )7(

71كلید زبانه اى ستاره مثلث چپگرد - راستگرد
73كار عملى شماره )8(

74كلید زبانه اى موتور سه فاز دو سرعته با سیم پیچ جداگانه
76 كار عملى شماره )9(

77كلید زبانه اى موتور سه فاز دو سرعته داالندر
79كار عملى شماره )10(

80كلید زبانه اى داالندر چپگرد- راستگرد
82كار عملى شماره)11(

83مشخصه هاى كلیدهاى دستى
84آشنایى با كنتاكتور؛ شستى استپ و استارت

91شستى استپ و استارت
93كلید سوئیچ

93المپ سیگنال
94چگونگى قرار گرفتن و تعیین رنگ تجهیزات كنترل و نمایش دهنده ها

96آشنایى با رله هاى حرارتى و مغناطیسى
101آشنایى با رله هاى زمانى



106آشنایى با انواع لیمیت سوئیچ ها و  فلوترسوئیچ ها
108کلیدهای تابع دور

108رله کنترل فاز
110رله کنترل بار

111آشنایى با کلیدهای روغنى
112عالئم اختصاری و حروف شناسایى مدارهای صنعتى

117ـ ضمیمه 1 ـ میدان مغناطیسى دّوار
118ـ ضمیمه 2 ـ سازمان هاى فنى

119ـ ضمیمه    3 ـ برنامه زمانى نگهدارى ماشین ها
120ـ ضمیمه 4ـ عیب یابى موتورهاى سه فاز

122منابع و مآخذ



            هدف كلى پودمان

راه اندازى موتورهاى سه فاز و تک فاز

عنوان توانایىتوانایى
              ساعات آموزشى

جمععملىنظرى

24428راه اندازى موتورهاى سه فاز19

83644راه اندازى موتورهاى تك فاز21

24-24ترانسفورماتور تك فاز22


