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نم  همسرتقدیم هب                               رخ، ماهرخ و  کارن شاه و فرزندا
گارش اهآنکه متعلق هب  که اواقتی   را   م...نمود بکتااین  بود، صرف ن

 
 قبل از مطالعه کتاب چند سطر زیر را بخوانید :
کامل تمرین  صورتبهسعی کنید روی مطالب کتاب کامل وقت بگذارید و در دور دوم مطالعه 
حل  تمام تمرین ها را های مربوطه را نیز حل نمایید. در دور اول مطالعه برای سرعت بیشتر

فایل صوتی نحوه صحیح مطالعه از سایت آی نماد قابل دانلود نکنید و به دور دوم موکول کنید
 می باشد و "چند گام جلوتر از طراح"" 13این کتاب مکمل کتاب "راهنما تصویری مبحث است.

 15و 13مبحثمطالعه روزانه چند صفحه از , لذا و داشتن کتاب راهنما تصویری الزم می باشد
الزامی است. برای سایر مباحث نیازی به مطالعه همه بخش های  13مبحثتصویری راهنما و 

صفحاتی را مشخص کرده ام که مطالعه آن صفحات و سایت آن نیست و در کانال تلگرام 
 کفایت می کند. بقیه مباحث با کمک کلید واژه قابل حل می باشند.

تاب "چندد گدام جلدوتر از طدراح" تسدت هدای حتما بعد از اتمام مطالعه درس نامه مذکور از ک
حتما با کانال و وبسایت آی نماد جهت دریافت اصدالحیه تدایپی  تالیفی را با دقت حل نمایید.

 احتمالی کتاب در ارتباط باشید. 
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 مقدمه

 چندد گامی هدر تا فرمود بنده عطا را بهت به مردم عنایت بی بدیل یکتای بی همتا که توفیق خدم ا سپاس ازب
 دارم. ایران بر مجان از راستای پیشرفت میهن عزیزتر کوتاه در

عددم وجدود مندابع  کدافی کده تمدام  التحصیالن رشته برق , و فارغ و مهندسان توجه  به  استقبال بی نظیر با
آزمدون مدذکور بندده را ترقیدب بده  سردرگمی شرکت کننددگان در و داده باشد مباحث الزم را تحت پوشش  قرار

 در را بندده خدود وبده چدار رسدیده  هداییکتاب مهندسدینظاممورد آزمون  در چند هر این کتاب نمود. تألیف
 داوطلبدان درنیازهدای   پاسخگو کدامهیچ ادامه عرض خواهم کرد اما به دالیلی که در بینمنمیآن  جایگاه نقد

 نیازهای  آنان , به دلیل اینکه با زبان مخاطبان واندرسیدهکه به چار  هاییکتابصوال ا جلسه آزمون نبوده اند.
 سدؤاالتفقط به حل  و پرداخته اندحجیم ارائه درسنامه ای  و هافرمولآشنایی کافی ندارند فقط به استفاده از 

گم شدن در حجم عظیمی از مطالدب کده یدافتن  باعث سردرگمی مخاطب وکه  دوره های قبل بسنده کرده اند
 .شوندمیاست  با توجه به زمان محدود جلسه امتحان  بعید هاآن
اپدن بدو   جدزوه بداز و صدورتبهکده  مهندسدینظامآزمدون  به راستی دلیل عدم موفقیت  شرکت کنندگان در 
جدامع  کده   عدم وجود منبعی خالصده و مطالب و دلیل آن چیزی جز پراکنده بودن منابع  و چیست؟ باشدمی

دلیل کافی بدرای  مذکور موارد کنممیفکر  به مسائل پاسخ داد نیست.  توانبا مراجعه به آن در کمترین زمان ب
 باشد. " مهندسینظامدر آزمون مسائل حل سریع  هایروش"خالصه  چار کتاب

روشهای ابدداعی  و همچنیننزدیک به زبان مخاطبان  متن ساده و جامعیت مطالب وویژگی متمایز این کتاب 
برقی که چند گام جلدوتر  تأسیساتبیشتری از  هایسرفصلاز همه مهمتر پوشش  ومسائل  و تست هادر حل 

، کده  خواهیدد داشدت احتمدالی را سدوالآمادگی برای حدل هدر  هاآن با تسلط بر عمل کرده و سوالاز طراحان 
کتداب بدا  مهفدتحال ویرایش  ماه شد.چند  زا کمترچار کتاب در عرض  نوبت تجدیدچندین  امر باعثهمین 

تقددیم بده جامعده  1400بده ویدژه از آزمدون  سؤاالتتغییر سبک  از فراتر و ، همگاماضافات تغییرات اساسی و
 .گرددمیمهندسی 

بهتدرین کتداب حدال حاضدر آمدادگی و جامع تدرین و  کتاب را کاملترین و بنده به ضرس قاطع این ویرایش از
 و قطعا رقیبی نخواهد داشت . می دانم برق مهندسینظامآزمون 

مطلدب حدل  بالفاصله بعد از هر تستی سوالهای پرتکرار هایروشبعد از ارائه  است که ایگونهسبک کتاب به 
نیاز به  . عالوه بر این کتاب اگرمشابه معرفی شده( های)همچنین تست ید به مطلب مسلط شویدتوانشده تا ب

 ایهدفیلم و همچندین شدودمی برگدزار کدل کشدور حضوری که در هایکالسید از توانمیتسلط بیشتر داشتید 
 هدافیلم استفاده نمایید. باشدمیقابل تهیه   www.inamad.irکه از سایت  برق, مهندسینظامآموزشی آمادگی 

 .باشدمیگذشته  هایدوره مهندسینظامآزمون  سؤاالتحل  و همچنینبرق  مهندسینظامشامل کلیه مباحث 
نمدداد )باارسددال درخواسددت بدده گددروه تلگرامددی آی  یددد درتوانمیرفددع اشددکال جمعددی  و جهددت تبددادل نظددر

 عضو شوید. لینک زیر تلگرام( و همچنین کانال تلگرامی آی نماد با مسنجر در09129341955شماره
 https://telegram.me/inamadirآدرس کانال تلگرامی آی نماد     

 ا آرزوی توفیقب                                                                                                              
 مرتضی رضایی

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :به کتاب سازها، تضمین سازها، کپی کارها و متخلفین فضای مجازی هشدار
اخیرا مشاهده شده متخلفین با ایجاد صفحه در فضای مجازی از مندابع آی نمداد کپدی نمدوده و بدرای 

 مهندسین تازه کار و ناآشنا به عنوان بسته آموزشی عرضه می نمایند.
 رییدتغ بدازخوانی و تهیده بسدته فدیلم آموزشدی،  ،برداریکپی نیهمچن کتاب و رمجازیهرگونه عرضه غ

 سیتددر ای یکار  مشابه ای خود یاضافه نمودن به منابع آموزش کتاب و از متونگرفتن  الهام و اتیادب
 و غیدر یمعندو و یهرگونه سو استفاده درجهت مندافع مداد طورکلیبهکتاب به نام خود و  نیمطالب ا
 یقدانون لحداظ از فعدل حدرام و یشدرع لحداظ از بوده و مؤلفحقوق  نقض اخالقا  کتاب،  نیاز ا یمعنو

بدا هدر گونده و  و توسط وکیل موسسه مجدانه تا حصول نتیجه پیگیری قضایی شودمیجرم محسوب 
 برخورد خواهد شد. و ناشر دست درازی به حقوق مولف



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

سیستم برق  و ترانسفورماتور توزیع

 اضطراری
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   کردن را ندارد. )سقراط( یبدون آزمون ارزش زندگ یزندگ
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 ترانسفورماتور توزیع -1-1

 جریدان و ، ولتداژپیچسدیمچند مغناطیسی بین یک یا  با القایکه  ساکنی است ترانسفورماتور دستگاه
بده مقدادیر دیگدر تبددیل  معمدوال   فرکدانس وان باهمدالکتریکدی  جریان و ولتاژ را بهالکتریکی متناوب 

ثانویه مثلدث  پیچسیم اتصال بااز ترانس افزاینده  عموما  در سیستم سه فاز برای افزایش ولتاژ  .کندمی
 .شودمیاستفاده  یا زیگزاگثانویه ستاره  پیچسیمکاهش ولتاژ از ترانس کاهنده با  و برای
باشدند  در روغدن پیچو سدیمو چنانچده هسدته  بدوده چدهیپ میسد دو معمدوال   عیتوز انسفورماتورهایتر 

صدورت تدرانس  در ایدنهوا خنک شود،  وسیلهو به بندیعایقماده رزین  وسیلهبه اگر روغنی و ترانس
 .شودمیکردن استفاده  و خنک بندیعایقبرای  SF6 از گازگازی  هایترانس در .باشدمیخشک 
 تحلیدل هدد تدرانس بشدویم،  کدار طدرز و ایجداد ولتداژنحدوه کتاب قصد نداریم وارد جزییات  در این

 ، وقتی به اولیده تدرانس ولتداژباشدمیبرق  مهندسینظامآمادگی آزمون مهم ترانس جهت  پارامترهای
، نیدروی پیچسدیممتناسدب بدا تعدداد دور  اولیده و ثانویده هدر ترانسدفورماتور پیچسیماعمال شود، در 
ی جریدان شودمیمتصل  کنندهمصر ثانویه ترانسفورماتور به  پیچسیم، وقتی شودمیمحرکه در آن القا 
و ورودی  تدوان)بددون تلفدات( دئالیا، در ترانسدفورماتور کندمیاز آن عبور  کنندهمصر متناسب با بار 

بده را  (a)نسبت تبددیل تدران فرمول آن  از رابطه زیر را نوشت و توانلذا میبرابر است  باهم خروجی
 :آورد دست

1

2

2

1

2

1

I

I

N

N

V

V
a  نسبت تبدیل تران 

 اولیده و ثانویده آورده هایپیچسدیمتعدداد دور  نددرتبهدر مشخصات فنی یک ترانسدفورماتور  معموال  
 .گرددمیو غالبا  ولتاژهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور روی پال  آن درج  شودمی
ی برای تران  درصد(، چه نوع اتصال10 )بیش ازهاکنندهمصرف در زیاد عدم تعادل بار موارد در -آزمونه
 ؟است ترمناسبتوزیع 

Z الف(


 
Yب(                     



 
ج(                        

Y

 
د(                         



 
        

Zزیگزاگ در اتصال جواب:
 یداZ

Y پیچسدیم دو از واحدددرآن فشدار ضدعیفطدر   جریدانچدون 
 و شدود نحدو توزیدعهمدین  نیدز بدهفشدارقوی  در سدمت جریدان شدود کدهمی امر باعثاین   ،گذردمی

  مراجعه کنید( 12به فصل)جهت مطالعه نامتعادلی  شودمیم ک شدیدا   نامتعادلی بارها
 صحیح است گزینه الف

 
محاسبه امپدانس سمت  ی: در کل کتاب برا  ترانس روابط محاسبه امپدانس درخالصه  -1-1-1

 شده است.روابط استفاده نیاز ا فیفشار ضع
222222

XKRRKXXRK UUUUUUUUU  
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 مدورد بوشدهر شدهر در دیگدر بدار اردبیدل و شدهر در یکبدارKVA250دیزل ژنراتوری به ظرفیت -آزمونه
شدهر،  دو هدر در ژنراتدور بدرداریبهرهفدرض شدرایط دمدای یکسدان جهدت  . بداگیدردمی قدرار برداریبهره

 صحیح است؟ ی زیرهاگزینه کدامیک از
 اردبیل است از کمتر بوشهر شهر در خروجی ژنراتور توانالف(
 اردبیل است از بیشتر بوشهر شهر در خروجی ژنراتور توانب( 
 یکسان است شهر دو هر در خروجی ژنراتور توانج(

 باشدنمیکافی  مسللهبرای حل  هاالف(داده
  :جواب
 
 
 
 

بدار دیگدر در شدهر بوشدهر مدورد  یکبدار در شدهر اردبیدل و 250KVAدیدزل ژنراتدوری بده ظرفیدت -آزمونه
درجه سلسیوس بوده و بوشدهر هدم  30 دمای اردبیل درجه و45 قرار می گیرد. دمای بوشهر برداریبهره

 .  باشدمیباالتر از سطح دریا  متر2000 سطح دریا و اردبیل
  

 
 
 

 خروجی دیزل ژنراتور صحیح است؟ توانکدام گزینه در مورد 
 اردبیل است از کمتر بوشهر شهر در خروجی ژنراتور توان الف(
 اردبیل است از بیشتر بوشهر شهر در خروجی ژنراتور توان ب(
 یکسان است شهر دو هر در خروجی ژنراتور توان ج(
 باشدمسلله کافی نمیبرای حل  داده ها الف(
 :دهیممیابتدا محاسبات را برای اردبیل انجام  :جواب

1000 2000 1000
2.5 1 ( %) 1 (2.5 %4) 0.9

400
D d D d

D
K X K

d

 
              

30 30 30
0 1 ( %) 1 (0 %1) 1

5
T t T t

T
K Y K

t

 
              

250 1 0.9 225
A G t d

S S K K KVA       در اردبیل دیزل توان 
 :دهیممیحال محاسبات را برای بوشهر نیز انجام 

 مترازسطح دریا1000باالتراز متر 400برای هر4%
 درجه سلسیوس30باالترازدرجه 5برای هر1%
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1000 0 1000
2.5 1 ( %) 1 ( 2.5 %4) 1.1

400
D d D d
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30 45 30
3 1 ( %) 1 (3 %1) 0.97

5
T t T t

T
K Y K

t

 
              

250 0.97 1.1 266.7
A G t d

S S K K KVA       در بوشهر دیزل توان 
 باشدمیصحیح  بگزینه 
 

کیلدووات سداعت باشدد، حدداقل 3 بدرای یک لیتدر چنانچه مصرف سوخت برای دیزل ژنراتور،  : تکلیف
 KVA600برای دیزل ژنراتوری به ظرفیدت مخزن سوخت روزانه( از حجم منبع سوخت ذخیره)به غیر

   ؟باشدمی چقدر شبانه روز 15مدت و بهنامی  بار در روز در ساعت کارکرد4برای
 (شودمی صرفنظر کلیه ضرایب کاهش ظرفیت دیزل ژنراتور )از
                      لیتر    10800د(     لیتر         8640ج(                    لیتر9600ب(                لیتر 12000الف(
 :جواب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را از کتاب حل طالیی حل نمایید. 99طراحی مهر 46سوال تمرین:



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم

 محاسبات کابل وافت ولتاژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سوی ترس قرار گرفته است. )جرج ادیر( همه آن چیزی که می خواهید آن 
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 نصب کابل روش  اصول و -2-1

کابدل  قطر اندازهبه باید هم ولتاژ هایکابلحداقل فاصله بین :  هوایی صورتبهروش نصب  -2-1-1
بایدد  دو کابدلمدوازی حدداقل فاصدله  هدایکابلنبدودن  صدورتی هدم ولتداژ باشدد. در مجاور ترضخیم

هدم  هدایکابل( بدین گدروه مترسدانتی30ضمن رعایت حداقل فاصله) دقت نمایید باشد. مترسانتی30
 .یک گروه نصب شوند در باید هم ولتاژ هایکابل، هاکابلگروه  دیگر با ولتاژ

 باشدد. مترسانتی2 باید دیوار حداقل فاصله کابل از: سقف  یا دیوار رایزرنصب کابل روی  -2-1-1-1
 از فاصله کابدل کمتدر )اگر باشد. تربزرگکابل  قطر برابر باید حداقل دو یکدیگر از هاکابلحداقل فاصله 
 بدربست  وسیلهبهی که هایکابل مورد در شود(مناسب استفاده  جریانضریب کاهش  از این باشد، باید

 باشد: زیر صورتبهبازوی تکیه کابل  یا فاصله بست باید شوندمیروی بازوی افقی نصب 
D)  )افقیبدون زره( روکش فلزی یا کابل فاقد در< فاصله بست) 20× کابل قطر خارجی 

D)  )افقیزره دار( فلزی یا باروکشکابل  در< فاصله بست)35× کابل قطر خارجی 

 بست فاصله بین دو  % اضافه طول در5 حدود مکانیکی هایتنشحفاظت کابل در  منظوربه
 بینی گرددبرای کابل پیش

 محاسبه طول کابل مورد نیاز -2-1-1-2

 افقی بستدو کابل در فاصله قول  اضافه حداکثر=% 5 × افقی فاصله بست   
 افقی بستدو فاصله  درکامل کابل قول = % 105 × افقی فاصله بست   

 یعنی :% اضافه کرد50 افقی به مقادیر توانمیقائم،  صورتبهت نصب کابل صور  در ، 

 قائم گاهتکیهیا بازوی  فاصله بست=  1.5 ×افقی  فاصله بست
 قائم بستدو در فاصله کابل قول  اضافه حداکثر=% 7.5 × قائم فاصله بست   
 قائم بستدو فاصله  درکامل کابل قول حداکثر = % 107.5 × قائم فاصله بست   

 می کنیم.7.5% را جایگزین 5 لذا اگر حداقل را خواست مقدار ،چون گفته شده می توان % 

 مورد نیاز کابل محاسبه تعداد بست -2-1-1-3

 :از روابط زیر استفاده نموده و در صورت اعشار، پاسخ را به باال گرد می کنیم
L

1 
20 D

 


 بدون زره( روکش فلزی یا کابل فاقد بست)در تعداد 

L
1 

35 D
 


 زره دار( فلزی یا باروکشکابل  )دربست تعداد 

  صدورتبه بایدد مهدار میاز سدشده  آویز هایکابل: چند تیر آویز بین صورتبهنصب کابل  -2-1-1-4
 : شوند مهار زیر بافاصلههایی با بست یا پیوسته به آن وصل بوده و

D)  )زره( یا بدونفلزی  فاقد روکشآویز  در کابل< فاصله بست) 40× کابل قطر خارجی 
D)  )زره دار( باروکش فلزی یاآویز  در کابل< فاصله بست)70× کابل قطر خارجی 
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 LAC St.
LAC St. L

L

ΔU 48
%ΔU 100 %ΔU 100 12%

U 400
      

حالدت راه انددازی ور در های  زیر در خصوص رعایدت حدد اکثدر افدت ولتداژ موتددام یک ازگزینهک -36 
 صحیح است؟

کند، لذا هیچ گونه تمهیداتی مورد تجاوز نمی %10حداکثر افت ولتاژ موتور در هنگام راه اندازی از ( 1
 باشد.نیاز نمی

 سطح مقطع کابل  تغذیه موتور باید یک سایز افزایش یابد.(2
 سطح مقطع کابل تغذیه موتور باید دو سایز افزایش یابد.( 3
ع کابل تغذیه موتور حتی یک سایز هم کاهش یابد،افت ولتاژ در هنگام راه اندازی از سطح مقط( 4

 تجاوز نخواهد کرد. 10%
% 10که از مقدار مجداز % شده 12اندازی ، افت ولتاژ کل مسیر در حالت راه35طبق حل مسلله  جواب:

 3و یدا  2ها از گزینده ی تشخیص یکدیاشتباه است. لذا دو روش برا 4و  1های بیشتر است. لذا گزینه
 وجود دارد.
، سطح مقطع کابل تغذیه موتور را یک سایز باال برده و درصد و یا مقدار 2ابتدا طبق گزینۀ  روش اول:

ولت( برابر و یا کوچکتر از این مقدار شده،  40% ) و یا 10افت ولتاژ را محاسبه نموده، که اگر مقدار 
میلیمترمربع(  70به  50در این مسلله، تبدیل سطح مقطع افزایش یک سایز سطح مقطع کابل )یعنی 

 پاسخگو خواهد بود.
به ازاء یک  Δu) و یا  Kو یا بجای سعی و خطا از روش پارامتری استفاده نموده و مقدار  روش دوم:

اندازی موتور محاسبه کرده و براساس جدول مربوطه ولت در یک آمپر در یک کیلومتر( را در حالت راه
 کنیم:طع مناسب را پیشنهاد میسطح مق

 LAC St.
LAC St.

L

ΔU
%ΔU 100

U
  

L LAC St.
L L

U %ΔU 400 10
ΔU ΔU 40 V

100 100

 
     

LAC St. LAB St. LBC St. BC St. BC St.ΔU ΔU ΔU 40 7 K 0.2 500 K 0.33        

  2

BCS 70 mmجدول در حالت راه اندازی 
 صحیح است 2گزینه 
 سطح مقطع با رابطه افت ولتاژروش سریع محاسبه  -2-6-6
 : بخواهد افت ولتاژ را بارابطه سطح مقطع طبق شکل  مسللهوقتی 

 نیست** منابع دیگر در بوده و مؤلف **این روش تستی ابتکار                             
    : بخواهد را ولتاژهاUافت سوال رابطه و یکسان باشدSالف : سطح مقطع
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 جزییات کامل ریاضی حل شده( با مسللهبیشتر،  در جهت )
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 صحیح است بگزینه لذا 
 

( چند متر L=Xیکسان می باشد. مقدار قول ) AوBنقاط در افت ولتاژ شکل زیراهمی  مدار در -آزمونه
 (1400قراحی مرداد)      )سطح مقطع هادی ها در هر دو شاخه یکسان می باشد(. ؟می باشد

 رمت 60د(            متر           65ج(         متر             30 ب(                      متر 50( الف

 
جواب:

 
 ج نوع از سواللذا  ،دننیز یکسان می باش افت ولتاژها وSطح مقطع خطوط از آنجا که س

 و با تناسب داریم : شدهافت ولتاژ و سطح مقطع یکسان با هم ساده  پس .باشدمی
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بدا نگداه متفداوت از زاویده دیگدر  بده حال اگر از روش حل لذت بدردی، دو تسدت تدالیفی زنگ تفریح: 
با هم حل کنیم تا برای هر سوال احتمالی آمادگی داشته باشی، تا دیگه با خیال راحدت بدری سواالت، 

 فصل بعدی ....تیم ملی، نه ببخشید بری 



 

  

 
 
 
 

 

 فصل سوم

 پلکان برقی و آسانسور
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلوم بودن هد  نقطه شروع همه موفقیت ها است. )دبلیو. کلمنت استون(
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 آسانسور -3-1

 : باشندمیمطرح شده در مورد آسانسور دو نوع  یهاسوال
ید از روش واژگان کلیدی کده توانمی:  باشد 15در مورد مباحث و مقررات مربوط به مبحث  سوال (الف

چدار شدده  آزمون نظام مهندسدی بدرق" 1واژگان قالییکلید"تحت عنوان مؤلفکتاب آن توسط همین 
 برسید. نظر مورداست به راحتی و بدون فوت وقت، سریعا  به پاسخ 

های  ید در طول همین فصل با انواع مختلف سوالتوانمی:  قرح شده باشد مسئله صورتبه سوال (ب
سریع آن آشنا شوید. قبل از پرداختن به مسائل الزم است بدا نکداتی مهدم در مدورد  حلراهطرح شده و 

 آسانسور آشنا شوید.
تا کدف  ترین طبقه کف پایین از متر )7از  کمترمتر و 7 با طول مسیر حرکت هایساختماندر  : 1نکته

 اجباری است( نصب آسانسور متر،7 از بیشتر)یعنی  .باالترین طبقه(نیازی به نصب آسانسور نیست
یدا ورودی پارکیند   اصدلی مسکونی از سطح ورودی هایساختماندر  ،هترین طبق پایین کف : 2نکته

 .شودمیمسکونی )اداری و...( از کف زیرزمین محاسبه  غیر هایساختمانو برای  شودمیحساب 

 
 تعیین حداکثر ارتفاع در ساختمان غیر مسکونی     تعیین حداکثر ارتفاع در ساختمان مسکونی       

 در پشت بام یا زیر زمین مال  محاسبات فوق نخواهد بود. تأسیساتدسترسی به  توجه :
، اگر مایل به باشدمی (1-3جدول ) صورتبهرابطه تعداد نفرات آسانسور نسبت به ظرفیت :  3نکته

   ضرب کنید.کیلوگرم  75نفر متوسط وزن هر استفاده از جدول نبودید تعداد نفرات را در
 (تقریبی) kgجرم  - تعداد نفرات = ظرفیت×  75

 
 .باشدمی حداکثر مساحت مفید کابین و حداقل مساحت قابل دسترسی کابینرابطه در تعیین کاربرد 

 kg  وزن 300 375 450 600 1000 1200 750 1600
 نفرات نفره4 نفره5 نفره6 نفره8 نفره13 نفره16 نفره10 نفره21

 نفرات نسبت به ظرفیت آسانسور تعداد (1-3جدول) 
                                                 

که بعدا از آن تقلید و کپی برداری بسیاری شد، اما با توجه به  انجام گردید مؤلفبه ابتکار  1391در سالروش اولیه این  دهای 1
 بروزرسانی های مستمر، کتاب کلیدواژگان طالیی آی نماد همچنان در صدر رضایت مخاطبان قرار دارد
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کیلوگرم، حداقل مساحت قابل دسترسی کابین چند متر مربع  1200آسانسور به ظرفیت  در -آزمونه
 .باشدمی

1 )43/2                           2)71/2                      3)31/1                        4)57/2 
گزینه  15مبحث  ازمربوطه نفر مسافر را دارد طبق جدول  16کیلوگرم ظرفیت  1200آسانسور  جواب:

 .صحیح است 4
 

 .باشدمی، حداکثر مساحت مفید کابین چند متر مربع باشدمینفر  8ظرفیت آسانسوری  -آزمونه
 متر مربع 60/1(4            متر مربع 45/1(3          متر مربع 37/0( 2        متر مربع 5(1

نفدر را  8( آسانسدوری کده ظرفیدت 1-3جدول )همچنین  و (جرم )تقریبی( -ظرفیت طبق رابطه) جواب:
 15کتاب مبحث از مربوطه . با مراجعه به جدولباشدمیکیلوگرمی  600داشته باشد. آسانسور 

 . صحیح است 4گزینه 
 

 ؟باشدمیکابین چند مترمربع  مساحت مفید کیلوگرم حداکثر 2250ظرفیت آسانسوری با در -تالیفی
 مترمربع 4.5د(              مترمربع    4.20ج(     مترمربع         5 ب(      مترمربع       4.6لف( ا

باید  باشدمی 2500و2000در جدول بین  g= 2250ظرفیت یاجرم 15مبحث16طبق صفحه:جواب
 میانیابی کنیم.

=52=4.20     ,     S1,     S =2500   2=2000     ,     g1g 

  1
2 1 1

2 1

g-g 2250-2000
S = [ × S  - S  ]+ S =[ (5- 4.20) ]+ 4.20 = 4.6

g -g 2500-2000
 میانیابی  

 )فرمول میانیابی در فصل های بعدی هم کاربرد دارد، خوب یادش بگیر( صحیح است. الفگزینه 
 

 .حل نمایید از کتاب حل طالیی، را 94بهمن33وسوال87 آزمون اسفند 21 سوالتمرین: 
و  شودمید و ظرفیت آسانسور بیشتر اآسانسور کم شود، سرعت، تعدوقتی زمان انتظار : 4نکته

 بلعکس.
درساختمان های مرتغع وقتی کابین دربداال ویاپدایین تدرین طبقده  : زنجیرجبران )سیم بکسل جبران(

زیادی است(به یک سدمت فلکده کششدی منتقدل  می گیرد، مجموع وزن سیم بکسل ها)که مقدار قرار
اسدتهال   افدزایش اندرژی مصدرفی و که باعث سدرخوردن سدیم بکسدل روی فلکده کششدی و شودمی
تدا اضدافه وزن بده  شدودمیوزنه تعدادل وصدل  . لذا یک سیم بکسل جبران، زیر یو )کابین( وگرددمی
 متعادل سازی انجام شود. آمده جبران شده و وجود

یدا وزنده تعدادل بده کدف چاهدک  کدابین وجهت جلوگیری از اصدابت کنتدرل نشدده :  ضربه گیر)بافر(
 .شودمیاستفاده 
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 آسانسور الکتروموتور توانمحاسبه  -3-1-8
مدی ایسدتد،  بدازواز حالدت حرکدت  آیددمی زمانی که ازحالت سکون بده حرکدت در بجز عت آسانسورر س

 سیسدتم حدداکثر بدر هنگامی است نیدروی وارد آسانسور موردنیاز توانحالت  در اینثابتی است. مقدار
 باشد، 
 تداثیر بدا بایدد موردنیداز تدوان شرایط واقعدی ، البته درنامندیم آسانسور اسمی موتور توانرا  تواناین 

 )تا به حال از این بخش سوال طرح نشده است(  محاسبه شود.اصطکا  وسیم بکسل و...  نیروهای
 : شودمیاستفاده  از فرمول زیرkw)(کیلووات برحسب الکتروموتور توانبرای محاسبه 

1000

81.9)(






sgm

C
m

rVq
P


 الکتروموتورآسانسور توان 

g  بدون گیربکس یا موتور در%(70 تا %60ا حدودوجود) در صورتراندمان گیربکس حلزونی 
 .شودمیگرفته  نظر در 1گیرلس 

CV سرعت کابین برحسب متربرثانیه      -    r سیم بکسل بندیتعلیق ضریب  
  شتاب ثقل برحسب متربرمجذورثانیه 9.81

sرفته است که باعث تولیدد قطعات بکار و هاکفشک%( که تابع نوع ریل، 95راندمان سیستم)عموما 
  گردندیماصطکا  

m (  85راندمان موتور)عموما%-q آیدمی به دستبارنامتعادل برحسب کیلوگرم که از رابطه زیر : 
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Pجرم کابین برحسب کیلوگرم      -      Qبرحسب کیلوگرم  جرم بار 

CRMجبران برحسب کیلوگرمسیم بکسل  یا جرم زنجیر 

travlM جرم تراول کابل برحسب کیلوگرم   - SRM  جرم سیم بکسل های تعلیق برحسب کیلوگرم 
  (95هرزگرد)عموما یهافلکهراندمان%     -  n تعدادفلکه های هرزگرد   
 r سیم بکسل بندی تعلیق ضریب 

mPالکترموتور توانیا  ارتفاع محل نصب نسبت به در و باتوجه به دمای محیط کارنکته مهم : 

 : یابد و افزایش ضرب ضرایب افزایش زیر در باید ،محاسبه شده

1)0275.0
500

1000
( 




D
D ارتفاع از سطح دریا بر اساسضریب تصحیح 

1)035.0
5

40
( 




T
T درجه حرارت موتورخانه بر اساسضریب تصحیح 
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 باشد.داده ها برای حل مسئله کافی نمی( 4
با توّجه به اینکه شرایط پلکدان برقدی )سدرعت حرکدت پلده، عدرض پلده و عمدق پلده( در هدر دو  جواب:

و فرمول محاسبه ظرفیدت پلده برقدی ارتفداع کدف بده  13از آنجا که طبق نکته ساختمان یکسان است، 
جا در نتیجه تعدداد افدراد جابده تعداد افراد جابجا شده)ظرفیت( پله برقی بی تاثیر است.کف طبقات در 

 .صحیح است جگزینه شده در هر دو ساختمان یکسان است. 
 

 .راجهت تمرین حل نمایید 93ماه آزمون خرداد46سوالو  87آزمون سال 24و17سوال تمرین:
 حل سریع در مسائل پلکان برقی و پیاده رو متحرک یهاروش -3-2-2

مثال، چند سانس سینما  طوربهاز شما ظرفیت پلکان برقی و پیاده رو متحر  را خواست و  سوالاگر 
یا گیت ورودی هواپیما یا جابه جائی افراد بین طبقات و... توسط پلکان برقی و پیاده رو متحر  

به زیر سه حالت ز ات باید تعداد نفرات جابه جا شده را با استفاده بود. قبل از محاسبه ظرفی شدهعنوان
 ودرمنابع دیگرنیست**باشدمی مولفابتکار  بندیتقسیم**این نوع      بیاوریم: دست

   باشد همزمان .... همه سان  ها و گیت هواپیما ودر  جابه جائی افراد : حالت اول
 .کنیممیمجموع کل افراد جابه جا شده همزمان را محاسبه  ←

  باشد تأخیریعنی با  همزمان نباشد... . جابه جائی افراد همه سان  ها و گیت هواپیما و : حالت دوم
ا در نظر گرفته و ظرفیت پلکان و سالن یاگیت و... ر و ظرفیت در این حالت بزرگترین تعداد نفرات  ←
 .کنیممیآن محاسبه ده رو را برحسب پیا

 درصدی از نفرات از پلکان برقی و پیاده رو متحرک استفاده کنند : حالت سوم
 به دستاستفاده کننده نفرات تعدادتا  شوندمیدر این حالت کل نفرات در درصد مربوطه ضرب  ←
 نفرات استفاده کننده باشند نیازی به ضرب نیست()همه(100)اگر%  .آیند
 شدهعنوان نفر در دقیقه برحسبتخلیه و جابه جائی اگر  زمانمدتدر تمامی سه حالت فوق، : 16نکته

 گردد. نفر در ساعتتبدیل به  زیر، (4-3)بود باید با رابطه

 × سه حالت  یکی از کل نفرات جابه جا شده از  
60

مدت زمان به دقیقه
 تبدیل نفر در دقیقه به نفر در ساعت= 

یکی از دو حالت اول و دوم  د ترکیبی از حالت سوم باتوانمیون مطرح شده در آزم سؤاالت: 17نکته
 ابتدادرصد رااعمال کنید(توجه داشته باشید که )باشد.
فرمول( محاسبه  یا از جدولهم ) ظرفیت را باید ,نفرات جابه جاشده محاسبه تعداد از بعد: 18نکته
که ظرفیت محاسبه شده باید جوابگو تعداد افراد جابه جا شده باشد.  فراموش نکنیداین نکته را  کنیم.

با )یا برابر یا بیشتر از تعداد نفرات جابه جا شده باشد( در غیر این صورت باید از پیاده رو و پلکان 
 نفرات باشد.تعدادبیشتری استفاده نماییم تا جوابگو تعداد 

  
 صوصیات زیر در دست قراحی است:رگی با خترمینال ورودی فرودگاه بز -آزمونه
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دارای  نفر است. هر قطار متدرو 160تعداد مسافرین ایستاده و نشسته در یک واگن قطار مترو  مسئله:

باشدد. در دقیقده می 2باشد. مدت زمان متوالی رسیدن و توقف دو قطار در یدک ایسدتگاه واگن می 10
شوند. بدرای تخلیده % مسافرین پیاده و به همان نسبت نیز سوار می30هر توقف قطار در یک ایستگاه 

ترین گزینه است. مناسبمسافرین پیاده شده از قطار مترو به بیرون ایستگاه از پله برقی استفاده شده 
درجده  35به دلیل محدودیت های معماری زاویه شیب پله برقی)ها( ) ؟باشدهای برقی چه میبرای پله

 (1400قراحی مرداد 7سوال)                                                                         باشد(می
 متر 1دو مجموعه پله برقی با عرض ( 2                   متر 1( یک مجموعه پله برقی با عرض 1
 متر 0.8یک مجموعه پله برقی با عرض ( 4                متر 0.8دو مجموعه پله برقی با عرض ( 3

نفر ظرفیدت  1600طبق صورت مسلله، جمعا  سوم با دوم می باشد. از نوع حالت ترکیبی سوال  جواب:
% آن در هدر مرحلده توقدف در یدک 30مسدافرین هدر واگدن( کده  قطار است )تعداد واگن ضربدر تعداد

1600          شوند.       به همان نسبت نیز سوار می ایستگاه پیاده و %30 480  
 :ل شودباشد که باید به نفر ساعت تبدیمیدقیقه 2هدایت و جابه جائی  زمانمدت

60نفر در ساعت                  
480 14400

2
   =تبدیل به نفر در ساعت 

انیده متدر بدر ث 5/0درجده باشدد،  35تدا  30حداکثر سرعت پلکان برقی، در صورتی که زاویه شیب بدین 
ه، پلده برقدی را انتخداب مدی کندیم کده متربرثانی0.5در ستون سرعت ( 2-3با مراجعه جدول ) باشد.می

ت باشد. چون چنین ظرفیتدی در جددول وجدود نددارد از دو پلده نفر در ساع 14400ظرفیت آن جوابگو 
 . صحیح است گزینه ببرقی استفاده می کنیم که مجموعا پاسخگو این تعداد نفرات باشد. 

 .یز قابل حل استاز آن ن kآوردن  به دستاز روش فرمول و  آزمونهاین 
 جهت تسلط بیشتر روش دوم هم انجام می دهیم که دیگه استرس نداشته باشی ... روش دوم :

 
C T 14400 0 / 4 3.2

K 3.2 1.6 2
3600 V 3600 0 / 5 2

 
     

 
 

و از  متر1 عرض پله برابر است با باشد K= 2کهصورتی در ,k (3-3)با مراجعه به جدول ضریب  
ناسب انتخاب می شود. فقط توجه داشته باشید حتما بررسی نمایید که ظرفیت پله برقی م 3-2جدول

انتخابی باید برابر یا بیشتر از تعدادنفرات جابجا شده باشد وگرنه باید یا تعداد افزایش یابد یا ظرفیت 
 گزینه ب صحیح است.  باالتری انتخاب کنید.

کده مشخصدات سده سدالن بده شدرح زیدر  باشددمیی سه سالن سدینما ساختمان فرهنگی دارا -مسلله
 )آزمون آزمایشی آی نماد(                                                     .  باشدمی
 نفر 300گنجایش  -2لن شماره نفر           و            سا 300گنجایش  -1سالن شماره  

 نفر 500گنجایش  -3سالن شماره 
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سدالن انتظدار جهدت و همچندین  باشددمیسداختمان  همکدفورودی هر سده سدالن سدینما از طبقده 
. خروجی تماشداگران بعدد از پایدان فدیلم از مسدیر دیگدری کده از باشدمیتماشاگران در طبقه همکف 

گیرد. جهت هدایت تماشاگران از سالن انتظار مسیر مسدتقر ، انجام میباشدمیهای سینما داخل سالن
های برقی اسدتفاده خواهدد از پله باشدمیدر طبقه دوم  هاآنها که ورودی ی همکف به سالنطبقهدر 

 دقیقده5 بدا 3 باشدو کارکرد سدالن شدمارههمزمان می 2وسالن شماره  1شماره شد. نحوه کارکرد سالن 
ه اسدتفاده درصد نفرات تمایدل بد10 طبق آمار. باشدمی 2وسالن شماره  1شماره نسبت به سالن  تأخیر

 ثانیده 50الزم جهت هدایت تماشاگران از طبقه همکف بده سدالن سدینما  زمانمدتاز پله برقی دارند. 
 )سرعت نیم متربر ثانیه درنظر گرفته شود(  .         باشدمی
 ؟باشدمیجهت ارتباط قبقات چه  یبرق یهاپله نیمناسبتر -25
 متر 8/0با عرض  یبرقمجموعه پله یکب(         متر 6/0با عرض  یبرقمجموعه پله یک( الف
 متر 1با عرض  یبرقد( دو مجموعه پله                     متر 1با عرض  یبرقمجموعه پله کی( ج

 باشدمیهمزمان 2و1.کارکرد سالنباشدمیسوم  م ودو واز نوع حالت اول  ترکیبی  مسلله :جواب 
300 ثانیه( 50)در  نفر 300 600 %10 600 60     مجموع کل افراد جابه جا شده 

 2و1سالن
10% ثانیه( 50)در  نفر 500 50  3سالن مجموع کل افراد جابه جا شده 

 .میکنیحساب م(نفر 60)2و1درسالن مجموع کل افراد جابه جا شده)بیشترین( پله برقی رابراساس پس

3600نفر در ساعت                  
60 4320

50
  تبدیل به نفر در ساعت = 

 است حیصح الف نهیگز لذا با توجه به جدول
 

 18 سدوال و 89خدرداد 6و4سدوال و87سدال24 و17سدوال و86سدال14سدوال و 84سدال15سدوال :تمرین
 حل نماییدکتاب حل طالیی،  ازرا  93خرداد45و44سوال و 89اسفند
 

 .کنیممیبررسی  مسلله چندبا حل  را پله ها تعداد :برقی  کانپل هایپلهمحاسبه تعداد  -3-2-3
 آن یدک متدرو یهاپله، عرض درجه27ساختمانی در شدهنصب برقیپلهزاویه شیب یک دستگاه  -آزمونه
  دهید.  زیر پاسخ سؤاالتگرفته شود، به  نظر در حداکثر برقیپلهسرعت  اگر متراست.0.4هاپلهعمق 

                           ( 93آبان ماه  مهندسینظام)                                                                                  
 است؟ ساعت چندنفر در برقیپلهی جایبهظرفیت جا (1
             نفر      10125ج(                  نفر     9000ب(           نفر         6750الف( 
 نفر13500د(

چدون شدیب  ،شددینماگرهم حداکثرسرعت عندوان  و همچنین m/s 0.75حداکثرسرعت یعنی  جواب:
   m/s 0.75است با   درجه است سرعت برابر 30کمتر از  برقی پله
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1) 0.24                          2 ) 0.23                          3) 0.22                        4 ) 0.21 
 ود.هم استفاده نم 1400طراحی مرداد 7توان از توضیحات و روابط داده شده در جواب مسلله می

 
چون عرض  و کنیممیمحاسبه  عمق پله رانداشتیم از رابطه زیر کهدرصورتی20نکته  طبق جواب:
 . آیدمی به دست از جدول k=2 باشدمی متر1 برقیپله

0 / 5 3600 2
0.4

9000
T

 
  عمق هر پله  

 پس داریم :

 18.48
3

9 24

0

.

Sin
 وتر)شیب( پله برقی 

(شیب) هرپله وتر = ارتفاع هرپله√
2
+ عمق هرپله 

2
= √0.242 +  0.42 =  متر0.466

تعداد  پله =
وتر (شیب)  پلهبرقی 

وتر(شیب) هرپله
=

18.48

0.466
= 39.65 ≈ 40  

د. که طبق کمتر نیز باش هاپلهد با توجه به افزایش تعداد توانمی و باشدمی 0.24حداکثر هاپلهارتفاع 
 باشدمی( 0.24که در نهایت کمتر از حداکثر ارتفاع آن) آیدمی به دست 30.2رابطه زیر 

'  )نیازی به گردکردن نیست(             9.24
0.23

39.65

H
H m

N
     بدون پله گردشده 

باشدمیصحیح  2گزینه 
 توان موتور پله برقی را نیز محاسبه نمایید. : تکلیف 

 
 
 
 

درجه  35حداکثر ظرفیت جا به جایی یک پلکان برقی برای یک ایستگاه مترو با زاویه شیب  -آزمونه
 (1400حی مرداد)قرا                                                                               باشد؟چه می

 نفر در ساعت 11700( 2نفر در ساعت                                                9000( 1
 نفر در ساعت 10125( 4نفر در ساعت                                            13500( 3

b

a   h c

a’

b’

c’
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باشد. در ضمن رثانیه میمترب 5/0درجه، حداکثر سرعت نامی پلکان برقی  35تا  30برای زاویه  جواب:
ر خواهد بود که برای سرعت مت 1جایی پلکان برقی برای عرض پله حداکثر ظرفیت جابهطبق جدول، 

 باشدمیصحیح  1گزینه  نفرساعت خواهد شد. 9000متربرثانیه،  5/0



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفصل چهار

 ارتینگ و  ی زمینهاسیستم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوی ترس قرار گرفته است. )جرج ادیر( همه آن چیزی که می خواهید آن
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 ی الکتریکیهاسیستم -4-1

 انواع مختلف اتصال به زمین -4-1-1
 

هدادی لدوازم  یهابدندههدایی از سیسدتم و  های الکتریکدی ، وصدل قسدمت در انواع مختلف سیستم
 الکتریکی به جرم کلی زمین از دو دیدگاه مورد توجه است :

 

 الف ( سیستم زمین الکتریکی )سیستم ایمنی(
 شدودمیی دوب احتمالدای معیددارهداعث قطع مدن بده زمیدر این روش وصل نقطه خنثای سیستم بد
ه دو اضافد تأمینریکی دالکت هایدستگاهوازم و دحت کار لد، صشدهسیستم حفظ  بندیعایق نتیجه ردو 

 .شودمیو از این طریق به کار درست لوازم و مدارها کمک  گرددمیدود دولتاژها مح
 

 ب ( اتصال به زمین حفاظتی 
شود تا در مدواقع اتدصالی مدددار معیوب ی هادی به خنثی و زمین وصل میهابدنهدر این روش      

ایمنی افدرادی که بنابه وظیفه شغلی در تماس با تجهیدزات را بده سرعت قطع کند و بدین ترتیب 
کننده نهایی اندرژی هستند ، سیستم هدای الکتریکی هستند و همچنین سایر افراد جدامعه که مصر 

 تأمین شدود و خدطر آتش سوزی نیز محدود گردد .
 :باشدمیجهت مهم چنداست بدانیدکه اتصال به زمین از الزم

 عایقبندی سالم بماند و شوندنسبت به زمین ثابت  ولتاژهاستم : سی حفظ سالمت خود -1
 کاهش ولتاژبرق گرفتگی سیستم : استفاده کننده از ایمنی افراد حفظ سالمت و -2
 اتصال با سیستم الکتریکی صاعقه و ناشی از جریان عبور برابر ایمنی در تأمین -3

ی برقدی بدنده هاسیسدتمتمام  الزم است در بنابرایناز موارد فوق دو مورد اول از دالیل اصلی هستند.  
 غیرمستقیم)باهادی خنثی(به زمین وصل شوند. تجهیزات یابه صورت مستقیم یا

 سیستم زمینانواع  -4-1-2
 :آشنا شوید به شرح زیر قبل از پرداختن به نامگذاری سیستم زمین، الزم است با چند اصطالح

T  مخفف واژه :Terra .یعنی زمین 
I  مخفف واژه :Isolate .یعنی ایزوله 

:N  مخففNeutral .یعنی خنثی یا نول 
C مخفف :Combinet . یعنی مشتر 
S مخفف :Seperat .یعنی جدا شده 

PE :Protective Earthing  )یعندی هدادی حفداظتی، بده مفهدوم سدیمی کده جهدت اتصدال بدنده هادی)رسدانا
 تجهیزات به زمین استفاده می شود.

PEN :Protective Earthing Neutral یعنی هادی مشتر  حفاظتی و خنثی 

 انواع سیستم های متداول زمین  -4-1-2-1
 به شرح شکل زیر می باشند :
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یجداد حلقده سیسدتم در اولین اتصالی به دلیل عددم ا ITهمانطور که قبال عرض کردیم در سیستم

الزم به توضیح است که در ولتاژ باالتر و مسیر طوالنی که خازن های طبیعی بین  قطع نمی کند،
فازهدای سدالم و زمدین بدین د شدده خازن طبیعی ایجا زمین وجود دارند، مسیر جریان در کابل و

برقرار شده و یک جریان کم از این مسیر جاری خواهد شد که باتوجه بده انددازه ایدن جریدان کده 
 معموال خیلی کم هست معموال نمی تواند باعث قطع وسایل حفاظتی شود.

 .از فاز معیوب)اتصالی شده( هیچ جریانی سمت زمین جاری نمی شود قبق شکل زیر :توجه

 
 ITسیستم  مسیر برگشت از طریق خازن های طبیعی فازهای سالم در( 4-6شکل )

 سراکتدانجهدت آشدنایی بیشدتر بده تعریدف الزم اسدت ابتددا جهت اندازه گیری جریان اتصدال کوتداه 
عبدور جریدان عناصر پسیو خازن و سدلف بده هنگدام  مقاومتی است که( Reactance)راکتانس پردازیم،

 DCهای الکتریکدی ثابدته باشید که در جریاندهند. به یاد داشتاز خود نشان میAC الکتریکی متناوب
وجو کدرد. توان در مفهوم راکتدانس جسدتشود. دلیل این امر را میعموما  پارامتر راکتانس تعریف نمی

 ACهای الکتریکدی متنداوبندر واقع میدان الکتریکی در خازن و میدان مغناطیسی در سلف، در جریا
کنند. ایدن مخالفدت را مقاومدت واکنشدی یدا همدان راکتدانس در برابر تغییر جهت جریان مخالفت می

 .نامندمی

Nz  
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ممکن است ظرفیت خازنی نشتی کابل ها به صورت جدول و سطح مقطع مختلف هادی ها  توجه:
 توسط طراح مطرح گردد، لذا همیشه توقع نداشته باشید ظرفیت خازن مستقیم عنوان شود.

 (IT) شرط قطع اتصالی دوم در سیستم  -3-3 -4-1

 صدورتبهبدنه هدادی  قطع شود، اگر سریعا تشخیص و باید در فاز متفاوت اتصالی دوم IT در سیستم
همده  اگدر امدا .باشددمی TTسیسدتم  مانندد کلیدد شدرط عملکدرد گروه زمین شده باشدند تکی یا چند

شدرط قطدع دومدین  مشدتر ( الکترود زمینوصل شوند)به  یکدیگر و بههادی همبندی شده  یهابدنه
 دری که امپدانس حلقه اتصدال کوتداه بشرط TNسیستمدر  البته .بود خواهد TNسیستم اتصالی، مانند

 :صدق کند روابط زیر یکی از
)حلقده امپددان  حلقده اتصدال کوتاه ،سیستمی که خنثدای)نول( آن توزیدع نشدده باشدد الف : در

 :آیدمیبدست  رابطه زیر از شامل امپدان  هادی فاز و حفاظتی(

03)نول در حلقه مشارکت ندارد(                         

2
S

df

U
Z

I


 

)حلقده شدامل سیستمی که خنثای)نول( آن توزیع شده باشد امپدان  حلقه اتصال کوتاه  ب : در
 :آیدمیبدست  رابطه زیر از امپدان  هادی فاز و حفاظتی و نول(

')نول در حلقه مشارکت دارد(                            0

2
S

df

U
Z

I
 

U0   ولتاژ مؤثر متناوب بین فاز و خنثا     ؛ :   U  ( 3-6: ولتاژ مؤثر متناوب بین دو فاز )جدول 
ZS  امپدانس حلقه اتصال کوتاه شامل هادی فاز و هادی حفاظتی :(PE) مدار ؛ 
𝑍′S های فاز ، خنثا : امپدانس حلقه اتصال کوتاه شامل هادی(N)  و هادی حفاظتی(PE) ؛مدار 

dfI :زمانمدتعمل وسیله حفاظتی در  جریانشدتt  یدا اینکده از اسدت  ذکدر شدده 4-1جددول درکه
 t=5، ها مجداز اسدتنآو برای مدارهای دیگری که در مورد منحنی وسیله حفاظتی استخراج می گردد 

 ( =dfIDouble Fault Current)  .باشدمیثانیه 
/U0U 

(V) 
 ( S )ثانیه  –حد زمان قطع 

 هادی خنثا توزیع شده هادی خنثا توزیع نشده
240/120 8/0 5 
400/230 4/0 8/0 
690/400 2/0 4/0 
1000/580 1/0 2/0 

 IT(: حداکثر زمان قطع برای سیستمهای 4-1جدول )
، مقددار  باندد، بدرای ولتاژهدای بدین دو  شدوندمیانتخداب  بانددمقادیر برابر مقدار اسدمی  نکته جدول:

 .شودمیانتخاب  تربزرگ
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از طریق بار بهم متصل می باشد و جریان از فاز، عینا  از ندول بدر مدی در حالت عادی، فاز و نول  جواب:
ر جزیی وصل شود و هادی خنثی با بدنه اتصالی برقرار کند، مقدا 4به نقطه  1گردد. حال چنانچه نقطه 

، این مقدار بقدری کوچک است کده  Zبا توّجه به مقدار زیاد امپدانس از جریان فاز از نول بر می گردد. 
 می ماند.  ITاغماض بوده و در نتیجه اتفاق خاصی صورت نگرفته و سیستم بصورت قابل 
 (IT) سیستم  پیش بینی وسیله حفاظتی درهادی خنثی -3-5 -4-1

بینی وسدیله حفداظتی )لزوم پیش نول توزیع شده قطع هادی نول)خنثی( الزامی است باIT سیستم در
باشدد  برقدرار زیدر دو شدرطهم قطدع کندد(، امدا اگدر  با جمله فاز و خنثی را از مدار یهایکه همه هاد

 بینی شود نیازی نیست در هادی خنثی وسیله حفاظتی پیش
 را مطالعه نمایید( 13راهنمامبحث 252 تا 250)برای اطالعات بیشترصفحه 

وسدیله  از هدم بدا مددار چندد یدا مددارها که برای حفاظت هادی خنثی هریدک ازدرصورتی( 1شرط
 شده باشد طر  تغذیه استفاده اتصال کوتاه در برابر حفاظتی در

شدده باشدد و همچندین  از وسیله جریان تفاضلی استفاده که برای حفاظت مدارصورتی در (2شرط
را  جملده هدادی خنثی)ندول( از مدار یهایهمه هاد این وسیله باید آن صدق کرده و در شرط زیر
 قطع کند.

 جریان نامی عمل کلید تفاضلیRCD  0.15  ×جریان مجاز )نامی( هادی خنثی 
 سیستم در حفاظتی مجاز وسایل ITل وسدای -بنددیعایقندول توزیدع شده)بازرسدی دایمدی  بدا

 تفاضلی( جریان و جریانحفاظت اضافه 
 

  اتصال زمین -4-2

 زمین گفته شد یهاسیستم که در همانطور .اتصال زمین اتصال به جرم کلی زمین است از مقصود 
 اتصال زمین یا هد  از ITسیستم بجز .شودمیامپدانس انجام  با مستقیم یا بطور اتصال به زمین یا

 و تأسیسات(2زمین کم باشد   الکترود (مقاومت اتصال زمین یا1  زمین عبارت است از: الکترود
 الزم استفوق برای تحقق اهدا   داشته باشند اتصالی را جریان اتصال زمین تحمل عبوری ها هادی

 (جنس اندازه و2 رطوبت خا  اطرا  الکترود دما و (جنس مقاومت ویژه و1 مواردی مطالعه شود:
  درسطح الکترود جریان(چگالی 4  زمین (نحوه انجام اتصاالت به الکترود3 زمین نحوه نصب الکترود

 اطرا  الکترود (پتانسیل در5
 هادی اتصال زمین -4-3

 نیآن زمد یاصدل ندالیرا بده ترم نیاست نه الکترود زم نیزم ستمیآن قسمت از س نیاتصال زم یهاد
نده  نیاتصال زم یحداقل سطح مقطع، نوع و جنس هاد، 13مبحث طبق ویرایش جدید ،کندیموصل 

حفاظدت نشدده  یکیمکدانها و صدمات  (، تنشیزدگ و زن  ی)خوردگ ییایمیدر مقابل اثرات الکتروش
 .گرددمیانتخاب )جدول انتخاب الکترودها(  13مبحث 166و  165صفحه  جدولباشند، بر اساس 
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      (3-4)                                  1
N

a
R R

N

 
   

 
  قائم موازی الکترودهای مقاومت

  SR
a

..2


   در آنکه  

R       به اهم مجزامقاومت یک میله     –        S به متر فاصله الکترودهای مجاور 
     N الکترودهاکل تعداد                   –       مقاومت ویژه خا  به اهم برمتر 
آیدمی به دست به شرح زیریا  شودمیسوال داده  که در ،توازی ضریب: 
 .کنیممی(استفاده 4-2)جدول ، ازمی گیرند قرار یک خط مستقیمهای موازی روی الکترودوقتی  الف(
یدک حلقده  صورتبهیا  شوندمیساختمان کوبیده  موازی که به شکل حلقه دور الکترود چندوقتی  ب(

 .کنیممیاستفاده  (4-3)جدول می گیرند، از اضالع مستطیل یا مربع( قرار بسته)در
  ضریب تعدادالکترود ضریب  تعدادالکترود

2 1 7 3.15 
3 1.66 8 3.39 
4 2.15 9 3.61 
5 2.54 10 3.81 
6 2.87   

 مستقیم یک خطامتداد  در موازی مستقر الکترود برای چندضریب (4-2)جدول
 ضریب  nتعدادالکتروددرامتدادهرضلع ضریب  nدرامتدادهرضلعتعدادالکترود

2 2.71 9 7.65 
3 4.51 10 7.90 
4 5.48 12 8.32 
5 6.14 14 8.67 
6 6.63 16 8.96 
7 7.03 18 9.22 
8 7.36 20 9.40 

 مستطیل یا مربع اضالع دربه شکل حلقه  الکترودموازی مستقر برای چندضریب (4-3)جدول
تعدداد الکتدرود در یدک ضلع)یال(اسدت و از رابطده زیدر  (4-3در )جددول nکه  توجه داشته باشید نکته:

 شود :محاسبه می

1
4

N
n  تعداد الکترود در امتداد هر ضلع 

 ** و در منابع دیگر نیست باشدمی مؤلفاین رابطه ابتکار **
متر از یکدیگر  6فاصله  با اضالع مربع موازی قائم مستقر در صورتبهعدد الکترود  20چنانچه  -آزمونه

 عدد الکترودقائم چقدر خواهد بود؟ 20اجرا گردند، مقاومت معادل 
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 و لولده ای و میله طول شیافزا با هم توانیم نیاز صورت در ساده الکترود زمین مقاومت ناهش یبرا
 بدین فاصدله تیدرعا نمود.  اقدام هم به هاآن بستن یمواز  و مشابه ساده چند الکترود ای دو جادیا ای
 .است الزامی الکترود هر برابر عمق 2 حداقل میزان به الکترودها نیا
 

 فشار ضعیفبرای انشعاب  الکترود زمینانتخاب  -4-9

 بیندیپیشل زمدین بدا شدرایط زیر بایدحداقل یدک اتصدا ،برای همه انشعابات تک فازوسه فازمشترکین
زمدین بایددازنوع اساسدی یاسداده ترود کدرشهرها وشهر  هاومجموعه ها با توجه به شرایط زیر الشود، 
       :کنیممیدودسته کلی تقسیم  را به سؤاالتمسائل این گونه برای حل باشد.
 **ودرمنابع دیگرنیستباشدمی مولفابتکار  بندیتقسیماین نوع **                                   
 : داشته باشیم (تک فاز یا سه فاز) یک مشترک الف(
یک الکترود زمین ساده با عمق  فاز( باشد:فاز یا تک3آمپر)32( جریان کنتور کوچکتر مساوی1

 متر در زمین بکر2حداقل
متر )فاصله 2الکترود زمین ساده به عمق 2 فاز( باشد:3آمپر)75آمپر تا 32( جریان کنتور بیشتر از 2

 متر4متر( یا یک الکترود ساده به عمق 4حداقل
اتصدال زمدین مشدابه یک اتصال زمین اساسدی یدا اینکده فاز( باشد: 3آمپر)75( جریان کنتور بیشتر از 3

 پست ترانس تغذیه کننده آن
 : چندین مشترک داشته باشیم از یامجموعه ب(

 کنتور هر فاز را نداریم(:  مجموع جریانفاز و سه فاز )تکترکیب کنتور یا یا سه فاز( تکفازچندکنتور)( 1

1Kفاز)کنتورهای تک (و سه فاز )3K  را در جدول زیر می چینیم، توجه داشته باشید جریان کنتور )
 :تکفاز فقط از فازی که به آن وصل شده و جریان کنتور سه فاز از هر سه فاز می گذرد

1 2 ....

1 1 1

2 2 2

1 2 3

1 1 1

3 3 3

3 3 3

.... .... ....

.... .... ....

1 2 3

L L L

K K K

K K K

K K K

L L L

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
1)از بین بیشترین جریان هر فاز 2 3

L L L  ) کنیم.را بعد از اعمال همزمانی انتخاب می 
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9
32 96

3
PI A  جریان هر فاز 

ر از آمپددراژ کلیددد ورودی تددابلو بزرگتدد (96)جریددان بیشددترین فددازطبددق نکتدده، توجدده داشددته باشددید کدده 
آمپدر هسدت  63ودی تدابلو یعندیمعیار انتخاب الکترود زمین آمپراژ کلید ور . لذاباشدمی (63)کنتوری
 استصحیح  ج گزینه .باشدمی 75 تر ازکه کم
 

کلیدد ورودی  آمپر اسدت. 32کنتور تکفاز  انشعاب عدد9اختمانی دارای تابلو کنتوری شامل س - تالیفی
 می باشد، ضریب همزمانی کل این ساختمان را محاسبه نمایید؟  A63تابلو کنتوری 

 داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشدد(            0.49ج(               0.5ب(            0.65الف( 
 ابتدا جریان هر فاز را محاسبه سپ  همزمانی را بدست می آوریم : جواب :

9
32 96

3
PI A  جریان هر فاز 

63
0.65

96
Cf   ضریب همزمانی 

 
 حل نمایید.کتاب حل طالیی،  ازرا  87اسفند 5سوال و 86شهریور 45سوال تمرین :

 
 نوع خاک برخوردگی تاثیر -4-10

خدوردگی  در عوامدل زیدر نوع خا  سبب خوردگی آن نشدود. تا طوری انتخاب شود باید جنس الکترود
 :خا  موثرند وسیلهبه
شددت  معمدوال خورش نسبی خدا  (هوا3خا  (وجودباکتری غیرهوازی در2(خواص شیمیایی خا 1 
 .برعکس است و فلزات کمتر که دارای مقاومت مخصوص الکتریکی باالترند بر ییهاخا شیمیایی  اثر

ت اسدپذیر مکاناهنگدامی  الکترود زمدین عنوانبه غال  زره کابلها استفاده از : غالف هادی کابل -4-11
یم هدادی ندوع ند اینکده غدال  پالسدتیکی از یا زمین نشود زره باا که هیچ عایقی مانع تماس غال  ی

مقاومدت کده اسدت  غال   نیم هادی به شرطی مجاز با زره فلزی مجهز غال  یا استفاده ازالبته  باشد.
 :ستویژه شعاعی عبارت ا رابطه مقاومت اهم باشد.100 ویژ شعاعی آن حداکثر

= مقاومت  ویژه شعاعی 
× مساحت جانبی واحدطول  غال       مقاومت واحدطول غال  

  ضخامت میانگین غال  رویی نیم  هادی   
 

 عبدور الکتدرود کمکدی از الکتدرود بدا را جریان : الکترودی( 3)الکترود زمینمقاومت  گیریاندازه -4-12
 گیریانددازه دیگدر بدا کمدک یدک الکتدرود نیدز را همان لحظه ولتداژ در کرده و گیریاندازه آن را داده و



 

  

 
 

 

 

 پنجمفصل 

 داخلی ومعابر محاسبات روشنایی
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ی. )ضرب المثل ژاپندیستیو با دیهشت بار بلند شو د،یخورد نیاگر هفت بار زم
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و  هاکتابمختلفی وجود دارد که با مراجعه به  یهاروشجهت محاسبات روشنایی  : مقدمه -1-5
 مهندسینظامآورید. اما در آزمون  دستبه ید اطالعات کاملتری توانمیمراجع مهندسی روشنایی 

خواهد بود قبل از پرداختن به  سؤاالتجوابگو  میپردازیمکه در ادامه به آن  یاهیناحروش تقسیم 
 : اصطالحات آشنا شوید بعضی  محاسبه روشنائی الزم است با

 رسدیم Sعبارتست از شارنوری که به سطح کار  : lm  حسبدر سطح بر منبع  شارنوری)میزان نور(
 . باشدمی. واحد آن لومن شودمییا نوری که از منبع روشنائی منتشر 

       (2-5   )                                                                  
.

.

E S

CU LLF
  

: شدت نور منبع با واحد شمع استاندارد یا کاندال بیدان مدی گدردد.  (cd کاندالحسب )  شدت نور منبع
انتشار نور ناشی از یک منبع نقطه ای با شدت یک کاندال، که به صورت فضدایی تدابش روشدنایی دارد 
در هر زاویه فضایی یک لومن شار نورانی منتشر می کند. بین شدت نور منبع نقطده ای و تدوان ندوری 

 ست.روابط زیر برقرار ا

2

( ) ( )
( )            or              ( )

12.57 ( )

lm lm
l cd l cd

A m

 
  

( ) ( ) 12.57lm l cd   
لدومن باشدد، میدزان روشدنایی آن  1000یک منبع روشنایی نقطه ای با تابش کروی دراری  اگر :1مثال

 چند کاندال است؟
( ) 1000

( ) 79.55 
12.57 12.57

lm
l cd cd


   

کاندال باشد، شار نوری کل چند لدومن  100اگر شدت روشنایی یک منبع با تابش کروی معادل  :2مثال
100                                                                        است؟ 12.57 1257 lm    

E مدا در  نیداز دمدور نور تابیده شده به سطح یدا شددت روشدنائی  :یا شدت روشنائی متوسط در سطح
 . باشدمیواحد آن لوکس  باشدمیسطح کار 

        (1-5     )                                                         
S

LLFCU
E





 

 فضایی به مساحت یک متر مربععبارت است دریافت یک لومن شار در در تعریف روشنایی یک لوکس 
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یدک منبدع روشدنایی سداطع یدا از سدطوح  شدت نوری است که از واحدد سدطح: مقدار  Lدرخشندگی 

2یدا  nitو واحدد  L یا چگالی سطحی ندور بدا نمداد بازتابش می گردد. درخشنگی 
cd

m
معرفدی مدی  

 شود.

2روئیددت اشددیاء و تشددخیص در حددد تدداریکی و روشددنی در درخشددندگی 
0.01cd

m
اسددت. در میسددر 

2درخشندگی باالتر از
3cd

m
2دید رن  ها آسان تر است اما درخشندگی باالتر از

100cd
m

چشم را  

خسته و ممکن است به آن آسیب بزند. اگر چشم به مدت طوالنی در معرض درخشدندگی باشدد دچدار 
 خیرگی می شود.

ضریب بازتابش و درخشندگی وجود دارد که با داشتن دو کمیدت،  یک رابطه مهم بین شدت روشنایی،
 کمیت بعدی قابل محاسبه است.

E
L






 

L  درخشندگی سطح کارحسب :nit                         E  شدت روشنایی روی سطح کار :LX       
 (1-0: ضریب بازتابش نور) بین 
 0.7در صورتی که شدت روشنایی یک سطح فلزی آلومینیومی با ضریب انعکاس یا بازتابش  :3مثال
 لوکس باشد، درخشندگی سطح کار را محاسبه نمایید. 200برابر با 

0.7 200
44.56

E
L nit



 

 
   

: افدت شدارنوری بدر اسداس کثیفدی و کهنگدی المدپ LLFضریب افت توان نوری یاضریب نگهدداری 
 . باشدمی

S:  2محاسبات را برای آن انجام دهیم. برحسب متر مربع میخواهیممساحت اتاق یا فضائی کهm 
بع نوری به شار نورانی : برای تبدیل میزان تبدیل انرژی الکتریکی توسط منe ضریب بهره الکتریکی

واحد درصد استفاده می کنیم. در این صد المپ ایده آل، از ضریب بهره الکتریکی با به نسبت صددر 
 لومن بر وات در نظر گرفته شده است.680تعریف ضریب بهره نوری المپ ایده آل 

100
680

e
w


  


 

لدومن شدار ندوری اسدت را  2000وات که دارای 100ضریب بهره الکتریکی یک المپ رشته ای  :4مثال
 محاسبه نمایید؟

2000
100 100 %2.9

680 680 100
e

w
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درصد انرژی الکتریکی را به ندور تبددیل مدی 2.9بیان کننده این است که المپ رشته ای فوق تنها این 
 کند و بقیه به صورت گرما تلف می شود.

: با نماد و واحد لومن بر وات به طور اختصاصی برای مندابع  المپ یا لومن بر وات ضریب بهره نوری
نبع به توان الکتریکدی روشنایی الکتریکی به کار برده می شود و عبارت است از نسبت بین شار نوری م

مصرفی المپ، طبیعی که هرچقدر بهره نوری المپ باالتر باشد به دلیل اینکه با مصر  بدرق کمتدر ندور 
 بهتر است. بیشتری تولید می کند

p


  

 لومن     شار نوری  p توان الکتریکی المپ حسب وات      ضریب بهره نوری حسبlm
w

 
لومن موجود داریم، ضریب بهره  30000وات دارای شار نوری  300یک المپ گازی با توان  :5مثال

 نوری آن را محاسبه نمایید:
3000

100
300

lm
wp


    

 
 مقایسه ضریب بهره برخی از المپ های موجود در بازار

است تجربی که اثر ابعاد اتاق را در میزان نوری که به سطح کار  یارابطه : چراغ CUضریب بهره 
 . دهدمینشان  رسدیم
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چدراغ از منحندی تابش نور در اطدرا  : برای بیان  قطبی چراغا منحنی ی منحنی توزیع شدت نور -5-5

های قطبی توزیع روشنایی استفاده می شود. این منحنی می تواند به صورت برش افقدی، عمدودی یدا 
مخروطی باشد. منحنی قطبی بیان کننده پهنای تابش نور و نقش محدودکننده است و هم در زوایدا و 

 غ ، مقادیر تابش را بیان می کند.فواصل مختلف از دهانه چرا
دی در تدابش روشدنایی چدراغ هدا از اهمیدت بداالیی برخدوردار اسدت. بدرای تدامین منحنی قطبی عمدو

بدرای ایدن منظدور  ،روشنایی یکدست در سطح کار، منحنی قطبی چراغ ها باید همدیگر را قطع نمایندد
چراغ ها در گروهای منحنی قطبی محدود)برشدی(، نیمده محدود)نیمده برشدی( و محدودنشده)وسدیع( 

جهت مکان های با ارتفاع بلند از چراغ با منحندی قطبدی باریدک و بدرای مکدان دسته بندی می شوند. 
 های با ارتفاع کم باید از چراغ با منحنی قطبی پخش وسیع استفاده کرد.
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 کنواختیداشتن نور  یبرا ییمحاسبه شدت روشنا -7-5

رابطه در
S

mmFCU
E





 کده عبدارت اسدت از حاصدل باشددمیضریب نگهدداری  mmf پارامتر 

MMf                        :صورتبهضریب  4ضرب  LSDf RSDDF LLF LSDF    
LSDF:به دستمربوطه  یهایمنحناین ضریب با استفاده از  : ضریب کاهش در اثر آلودگی چراغ 
 ( و بازه زمانی تمیزشودمی. که در این منحنی باید گروه چراغ )گروه چراغ در جدول چراغ داده آیدمی

 کردن چراغ را داشته باشیم.
RSDDFبرای محاسبه این ضریب باید ابتدا از منحنی :  : ضریب کاهش نور به علت کثیف شدن اتاق
 به دستدرصد کاهش شار نور را با توجه به بازه زمانی تمیز کردن و سطح آلودگی محیط  مربوطه

مراجعه کرده و ضریب کاهش شارنور به  و درصدی کاهش شار نور به جدول RCRآورده بعد با داشتن 
 .میآوریم به دست( را RSDDFعلت کثیف شدن اتاق )

LLF نداده بود با استفاده از جدول  سوالاین ضریب را اگر )شار( نوری:  توان: ضریب کاهش افت
 .آیدمی دستبه مربوطه 

LSDF:  و برای سطوح  98/0ضریب کاهش نور به علت فرسودگی چراغ )برای سطوح رن  شده برابر
 (باشدمی 1و برای سطوح فلزی برابر با  99/0پالستیکی برابر با 

 تدوانافدت )LLFبرق تا به حال ضرایب فوق عنوان نشده است و فقط  مهندسینظام سؤاالتدر : 1نکته
صدالح ازیر  صورتبهکه در این صورت رابطه شدت روشنائی  شدهعنوان سوالمستقیم در  طوربه( نوری
    .شودمیرا جایگذاری کرده و شدت روشنائی محاسبه  LLFمقدار  MMF جایبهشده و 

S

LLFCU
E





                                                                                                                                                                 

 هاچراغ= شار کل  LnN   تعداد المپ هر چراغ = n             و              )(

 N  و                                               هاچراغتعداد            Lشار هر المپ 
 CU دبایدعمل کنی)پایین صفحه( 2نکتهتغییر کند طبق  هاالمپاگر تعداد  ضریب بهره که   

کف  مؤثرو ضریب انعکاس  RCRبرای محاسبه ضریب بهره باید با داشتن : محاسبه ضریب بهره -8-5
(fcP( و ضریب انعکاس دیوار )Pw و ضریب انعکاس )مؤثر (سقفPccبه جدول )IES  چراغ خاص که
را  RCR و اگر. میآوریم به دست( را Cuاز آن استفاده کنیم مراجعه کرده و ضریب بهره ) میخواهیم

)                               محاسبه کنیمطبق رابطه روبرو نداشتیم باید  5h L d
RCR

L d





) 

 
( 3-5بایدازرابطه ) مجددا  چراغ تغییر کند. ضریب بهره نیز عوض شده و  یهاالمپاگر تعداد  :2نکته 

New                (                                            5-3حساب شود.      ) oldK.CuCu  
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 را از کتاب حل طالیی پاسخ دهید. 95نظارت اسفند  1سوال تمرین: 

 روشنایی دارداستانجدول  -13-5

و  نارخانجدات و مددارس و نتابخانه ادارات، و دفاتر عمومی، مسکونی امانن ییروشنا دارداستان شدت
 ییروشدنا شدت تعیین دارد،استان نیا هد دارد روشنایی قابل استخراج است.استان از جدول نارگاهها
)متوسدط( در نظدر گرفتده شدده  یپیشدنهاد و (مینیمم)حدداقل مقددار دو هرمحل یبرا نه است داخلی
 معدادل اسدت ممکدن نه آنجا تا دیمترمربع( با بر لومن)لونس برحسب موردنیاز ییروشنا شدت است.
مراجعده نماییدبده 13روشنایی به کتاب مبحث  دارداستان)جهت جدول  انتخاب شود. یپیشنهاد ریمقاد

 آوردن آن خودداری شده است( علت افزایش حجم بی رویه کتاب از
 
 

. شدت روشنایی نقطه ای باشدمیلوک   600شدت روشنایی پیشنهادی کالس درس  –مسئله 
 .باشدمیمترمربع مطابق جدول زیر  10×6لوک  این کالس به ابعاد  برحسب

10m                 
    
 
 
 
 

شدت روشنایی مینیمم

شدت روشنایی متوسط
   =  1g                                                    و

شدت روشنایی مینیمم

شدت روشنایی ماکزیمم
   = 2g   

 0.152g=و   0.31g=برای داشتن روشنایی یکنواخت برای کالس درس به ترتیب  2gو  1g ضرایب 
 (95آزمون قراحی اسفند 9تا  8 سؤاالت)              پاسخ دهید. زیر سؤاالت. به باشدمی

 ؟باشدمیشدت روشنایی متوسط کالس درس چند لوک   -8
 1200د(                           200ج(                          645ب(                        600الف(
شدت روشنایی متوسط، از میانگین شدت روشنایی نقطه ای تمام فضای کاری به دست  :جواب
 .آیدمی

(4 200) (10 500) (12 700) (8 900) 1200
645

7 5
av

E
       

 


 شدت روشنایی متوسط

 صحیح است (بگزینه)

200 500 700 700 700 500 200 
500 700 900 900 900 700 500 
500 700 900 1200 900 700 500 

500 700 900 900 900 700 500 
200 500 700 700 700 500 200 

6m 
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 است؟های زیر در خصوص روشنایی این کالس صحیح یک از گزینهکدام -9

 .باشدمییکنواختی روشنایی کالس درس مناسب الف( 
 .باشدمییکنواختی روشنایی کالس درس مناسب نب( 
 .باشدمییکنواختی روشنایی کالس جزء پارامترهای طراحی روشنایی نج( 
 .باشدمیفی نکاداده ها برای حل مسلله د( 
 داده شده کمتر مقادیر زیر ازشدت روشنایی یکنواخت درصورتی محقق خواهدشد که ضرایب  :جواب
 نباشد.

1g 
شدت روشنایی مینیمم

شدت روشنایی متوسط
200

0.31
645

 
 

1g 
200

0.16
1200

 
 

 صحیح است (الفگزینه)
 

ی هافرمولاز  معموال  اگر آرایش چراغ ها فرق داشته باشد، جهت محاسبه روشنایی متوسط  نکته :
 .شودمیو محاسبات خیلی تخصصی تر  شودمیمخصوص آن چیدمان استفاده 

 
 را هم دقیقا با روش فوق حل نمایید. 96آزمون طراحی مهر 4و  3 سؤاالت تمرین :

 
 روشنایی ایمنی  -14-5

مدار نباید  انیجر نل نیز و گردد هیتغذ مدار کی از ییروشنا نقطه 20 از بیش دینبا منییا ییروشنا در
 آن مدار بیشتر باشد. )با اعمال ضرایب کاهش باردهی کلید حفاظتی(نامی کلید حفاظتی جریان%60از

 :خارج از موارد زیر نخواهد بود شودمیسواالتی که از روشنایی ایمنی مطرح  معموال  
، سپس کنیممیینیاتوری استخراج مجاز کلیدحفاظتی را با توجه به دما از جدول کلید مابتدا جریان 

 و روابط ابتکاری بوده و در منابع دیگر نیست( بندیتقسیم)این نوع              حالت داریم :       4

الف( سوال حداکثرجریان مجاز مدار روشنایی
Circuit LampI N I  را بخواهد: 

0.6Circuit MCB nI I K   حداکثرجریان مجاز مدار 
 :ب( سوال تعداد المپ های روشنایی ایمنی را بخواهد
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را هم دقیقدا بدا روش فدوق  97طراحی بهمن 20و سوال 96آزمون طراحی مهر 12و  11 سؤاالت تمرین :

 عدد است. 20روشنایی ایمنی  چراغ حداکثرفقط فراموش نکنید که  حل نمایید
 

 روشنایی که هر مهندس برق باید بدانداصطالحات کاربردی  -15-5

 (BALLAST)الستبا -1-15-5

. ردیدگ یمدورد اسدتفاده قدرار مد HIDفلورسدنت و  یبه کار انداختن المپ ها یاست که برا یا لهیوس 
 یراه اندداز  یبدرا ازیدمدورد ن یدهد آن است که ولتداژ بداال یالمپ ها انجام م نیکه باالست در ا یکار 
از آن را  یعبدور  انیدشددت جر زیدکدار المدپ ن نیکندد و در حد یو روشن شدن المپ را فراهم م هیاول
 کند. یم میتنظ

(BALLAST FACTOR) 5-15-2- ضریب باالست  
گفته می شود برای یک مجموعده باالسدت و المدپ مشدخص   BFضریب باالست که به اختصار به آن 

المپ است که توسدط مجموعده باالسدت و المدپ  نشان دهنده درصدی از مقدار نامی خروجی نوردهی
 .تولید می شود

 (BALLAST EFFICIENCY FACTOR) ضریب بهره باالست -3-15-5

می گویند، از ضریب باالست بر توان ورودی بده باالسدت  BEF ضریب بهره باالست که به اختصار به آن 
اشدد نشدان دهندده آن اسدت کده بدست می آید. به طور کلی هرچه مقدار ضریب بهره باالسدت بداالتر ب

 .باالست مورد استفاده کارایی باالتری دارد
CBM 

 .گفته می شود CBM بیانگر انجمن سازندگان مورد تایید باالست است که به اختصار به آن 
CEC 

 .گفته می شود CEC بیانگر انجمن انرژی کالیفرنیاست که به اختصار به آن
 دمای رنگ نور  -4-15-5

هرچده ایدن  به نوعی بیان کنندده رند  خروجدی اسدت. و شودبرحسب کلوین بیان میعددی است که 
 هرچده ایدن عددد اسدت و نزدیک تدر سفید و به محدوده رن  های سرد بیشتر رن  نور باشد باالتر عدد

 (ایرشدته المدپ هدای التهدابی یدا رند  ندور به محدوده رن  های گدرم )نظیدر باشد، رن  نور کوچکتر
کلوین است، یعندی کده اگدر 4000 دمای رن  یک المپ فلورسنت شودمیوقتی گفته  است. نزدیک تر

مدنعکس نمدی  هدیچ ندوری را جذب کرده و تابیده شده را پالتین که کل نور جسم سیاه)عنصری نظیر
برای بیدان دمدای  می کند. کلوین گرم کنیم، نوری به رن  المپ فلورسنت فوق منتشر4000 تا را کند(

، ایدن شدودمیروی المدپ درج  توسط شرکت های سازنده المپ متداول شدده کده بدررن  اصطالحاتی 
 : است اصطالحات طبق جدول زیر
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 دمای رن  اصطالح معادل
 کلوین Daylight   6500 -5400روشنایی روز
 کلوین Cool white   4000سفید سرد
 کلوین white   3500 سفید
 کلوین Warm white 3000سفید گرم  
 کلوین  INTERNA 2700  ایرشتهرن  نور المپ 

شدود. رابطده بدین گیری دما است که بر اساس مقیداس مطلدق بیدان مییکای اندازه Kبا نماد  : کلوین
    درجه سلسیوس و کلوین مطابق فرمول زیر است:

                                                                    0 273C K   
 

 COLOR RENDERING INDEX) )یاCRIرنگ نمود شاخص  -5-15-5

در مقایسه با رند  واقعدی آنهدا در معدرض این شاخص نشان می دهد اشیاء زیر نور منتشر شده المپ 
 مثل نور خورشید، چقدر به رن  واقعی نمایش داده می شود.یک منبع تولید نور مرجع 

عنی: منبع نور مصنوعی چقدر توانایی نمایش واقعی و صحیح رن  ها را در مقایسه با به زبان ساده ی 
شاخص نمود رن  به نام های میزان رن  دهی، شاخص تجلی رند ، درصدد بازتداب  .نور خورشید دارد

شود که همه ی این اصالحات سعی در رسداندن یدک مفهمدوم واحدد را  نیز به کار برده می RA و رن 
 .دارند

 CRI  قابل اسدتفاده  ۱۰۰تا  ۰بدون واحد اندازه گیری است و به صورت یک عدد بیان می شود و از عدد
 ۱۰۰نزدیک تر باشد نمود رن  واقعی تر است، شاخص نمود رن  خورشدید  ۱۰۰است. هرچه این عدد به 

  در آن بدرای ندور هدایی کده تشدخیص رند .در نظر گرفته می شود، زیرا تمام طیف ها را در خدود دارد
 .معادل عدد صفر است CRI ممکن نباشد هم

از سوی دیگر، هرچه شاخص رن  دهی یک المپ کوچکتر و به عددد ا نزدیدک تدر باشدد، رند  اجسدام 
معمدوال بدرای مهتدابی  CRI تعریف. مختلفی که در معرض آن قرار می گیرند غیر طبیعی تر خواهد بود

، المپ گازی متال و سددیم و در محصدوالت ال ای مصر م های ک ها و المپ های فلوئورسنت، المپ
 .دی کاربرد دارد

آزمدون طراحدی  12و11و سدواالت 95آزمون شهریور27و26و25و10وسوال های 94بهمن12سوال تمرین :
 را از کتاب حل طالیی، حل نمایید. 96مهر
 

 روشنایی ایجاد شده بر روی سطوح عمودی و افقی)نقطه ای یا موضعی( -16-5

 شود :ایجاد شده بر روی سطوح عمودی از روابط زیر محاسبه میروشنایی 
 :اگر نقطه روشنایی درست زیر منبع نور باشد از رابطه زیر استفاده می شود 



 

  

 
 
 
 
 
 

 مفصل شش

 الکتریکی تأسیساتحفاظت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ندارد. )سقراطزندگی بدون آزمون ارزش زندگی کردن را 
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 تجهیزات و وسایل حفاظتی -6-1

خسدارت  برابدر ها درلدوازم سداختمان برابدر صددمات و همچندین وسدایل و در حیوانات باید اشخاص و
 قسدمت در انییدجر اضدافه هدر اثدر در اسدت ممکن نه یکیمکانالکترو عوامل  و های زیادناشی از دما

 تدأمین ریدز یهدا روش از کیی به است ممکن حفاظت نیا .شوند حفاظت ند،یآ وجود به داربرق یها
 : شود

 به توجه با ان،یجر اضافه نیا نکهیا از قبل ان،یجر اضافه بروز موقع در هیتغذ خودنار الف( قطع
 .برسد خطرناك مقدار به آن، یبرقرار  زمانمدت
 .باشد خطر بی نه میزانی به آن، یبرقرار  مدت به توجه با ان،یجر اضافه حدانثر نردن محدود( ب

بدرق بدرای جلدوگیری از بدرق گرفتگدی  جریدانوسایل حفاظتی وظیفده حفاظدت مدداروقطع بده موقدع 
 برعهده دارند. آسیب رسیدن به تجهیزات را اشخاص و

 
 انواع تجهیزات حفاظتی -6-1-1

 : وسایل حفاظتی دوگروه هستند
 RCDو فیوزها وکلیدهای خودکارمینیاتوری  مانند: وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم (1
 کلیدهای خودکار وکلیدهای راه انداز موتور مانند: وسایل حفاظتی قابل تنظیم (2
 

 تدابلو به آسانی قابل نصب در باید و باشدمیالمان ذوب شونده  فیوز یزم عملکردمکان:  فیوز -6-1-1-1
 یهاقسدمتطبیعی دمدای  شرایط کار که در طراحی شده باشد یاگونهبه  باید فیوز باشد. فیوز کلید یا

پایدداری دیندامیکی  طول مدت اتصال کوتداه و پایداری حرارتی در نشده و مشخص بیشتر مقادیر آن از
 داشددته باشد.اسددتفاده از اتصددال کوتدداه را جریددانقطددع  ناشددی از یاضددربهقددویترین فشددارهای ر برابدد در

 ممنوع اسدت)مانند قابل تعویض باشد هاآنفیوزهایی که المان ذوب شونده  یا دارداستان فیوزهای غیر
که به جای فیوز، در پایه فیوز نصدب ی)آلفا( چهمچنین استفاده از کلیدمینیاتوری نوع پی .کتابی( فیوز

 نیز ممنوع است.می شوند 
 استفاده نمود: زیر موارد حفاظت در عنوانبه توانمیفیوزها  از
 باراضافه اتصال کوتاه و برابر حفاظت در ,مدارها در الف(
 اتصال کوتاه برابر حفاظت در ,ها دستگاه در ب(
 یا بدنه هادی PENیاPEو  اتصال کوتاه بین فاز در صورتایمنی وحفاظت جان  تأمین ج(
 

 فیوزها بندیتقسیم
 فیوزها بر اساس کاربرد بندیتقسیم
 شوند. یم میتقس LS و HRC ای NHمورد استعمال به دو دسته  نظر از فیفشار ضع یوزهایالف( ف
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 :  ادیقطع ز باقدرت فیفشار ضع وزیف  HRC ای NH یوزهایف -1
 آمپر لویک ۲۰۰اتصال کوتاه  تا  یها انید جرتوانمیکه  یطور بهبوده  ادیقدرت قطع ز یدارا وزیف نیا
 ۶۶۰ یآمپر و ولتاژ نام ۱۲۵۰تا  ینام انیجر یبرا وزهایف نیکامل قطع کند. ا نانیرا با اطم شتریو ب

و حفاظت موتورها بکار  ادیز یها باقدرت عیو کابل در توز میحفاظت س یولت ساخته شده اند و برا
 : باشدمیاصطالح این فیوز ها در آلمان و انگلیس به شرح زیر  شوند. یبرده م

German: (Niederspannungs Hochleistungs)    و English: (High Rupturing Capacity fuses) 
 قطع کم(  : باقدرت فیفشار ضع وزی)ف  یفشنگ وزفی به معروف – LS یوزهایف -2
 NH یوزهایکمتر از ف یساخته شده است و قدرت قطعشان قدر  میمخصوص حفاظت س وزیف نیا

 .باشدمی
و  عیتوز یشبکه ها یکات اوت برا یوزهاینظر مورد استعمال به دو دسته ف از فشارقوی یوزهای( فب
 شوند. یم میقدرت تقس یوزهایف
استفاده  عیتوز یدرهایدر حفاظت ف یعیوس طوربهکات اوت  یوزهایف از کات اوت : یوزهایف -1
 ولت هستند. لویک ۳۳، ۲۰،  ۱۱ یولتاژها یدارا عموما   درهایف نیا رانی. در اشودمی
آمپر  ۲۰۰تا  ۶از  هاآن ینام انیشوند و جر یوات ساخته م لویک ۳۴٫۵تا  ۲٫۶ یدر ولتاژها وزهایف نیا

 ریغمت نییپا یآمپر در ولتاژها لویک ۲۰باال  تا  یدر ولتاژها لوآمپریک ۲از   هاآنقطع  تی. ظرفباشدمی
 است.

 یقددرت هنگدام یوزهدایف : HH وزفید – ادیدقطدع ز باقددرت فشارقوی یوزهافی –قدرت  یوزهایف -2
کات اوت باشد. ضمنا  یوزهایقطع ف تیاز ظرف بزرگتر ستمیاتصال کوتاه س انیکه جر شودمیاستفاده 

. اصدول کدار شدوندی کدات اوت سداخته مد یوزهداینسبت بده ف یباالتر  یولتاژها یقدرت برا یوزهایف
 باشند. یهم م ریکات اوت و قدرت نظ یوزهایف

 بر اساس ساختار ظاهری بندیتقسیم
غیر قابل ترمیم بوده و پایده فیدوز فشن  داخل فیوز قرار می گیرد و  :screw-type fuse  فیوز فشنگی

 در آن مغزی با سایز مختلف قابل نصب است.ی است که صورتبه
بدوده و قددرت قطدع  NH: زیر مجموعه فیوزهای  fuse with blade contact یا تیغه ای فیوز کاردی
دهندد بده  ینشان م مختلفرا با رن   هاآنمشخصات  ،راحت تر صیتشخ یسازندگان برا باالیی دارند.

 دهند. یرا با رن  سبز نشان م Amو مشخصات  یبا رن  مشک Gg وزیکه مشخصات بدنه ف یگونه ا
فیوز سیگاری یا استوانه ای یا فیوز سکسدیونری نیدز  هاآناصطالحا به :  ferrult fuseفیوز سیلندری 

مانند لوله ای از چینی اسدت کده در انتهدا دارای دو درپدوش فلدزی اسدت کده المدان ذوب  می گویند.
 این فیوز داخل پایه جداکننده یا نگهدارنده فیوز قرار می گیرد. قرار می گیرد. هاآنشونده بین 

. باشددمی یاتور یدنیم لیدر یقابل نصب بدر رو زاتیشکل و اندازه مشابه تجه ازنظر یلندر یس یوزهایف
 هنگدام نصدب درون جدهیباشدند. در نت یمد ترکوچدک هداآناندازه  یچیو پ یفشار  یوزهایت به فنسب
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 فیوزمینیاتوری)فیوزکریر( جدول سایز کلید
 : باشدمیزیر  صورتبهشکل منحنی فیوزها منحنی: 

 
 باشدمیپایه فیوز  yجریان فیوز و  xکه  شودمیعنوان  x/y صورتبهعدد  2برای فیوزها  نکته :

 اسدت و فیدوز اسدتفاده کلیددخودکارمینیاتوری مانندد موارد: (MCBکلیدخودکارمینیاتوری) -6-1-1-2
 اسدتفاده از .رودمدیخیلی کوچک بکدار  یمانند روشنایی و یا موتورها یمصار  غیر موتور  یاغلب برا
 کار مینیداتوری نبایددخودکلیدد ممندوع اسدت. از هیدزات جدیددتج آلفا)مینیاتوری ندوع پیچدی(در فیوز
 .مجزاکننده استفاده کرد عنوانبه توانمیآن  از اما قطع وصل)کلیدکنترل(استفاده نمود کلید عنوانبه

 Dموتدوری ،  Cروشدنایی ،  Bهدای  کاربرد بده تیدپ ازنظر واستاندارد  بر اساسمینیاتوری  کلیدخودکار
 .گرددمی بندیتقسیمبسیار حساس  Zقدرت ،  K، ترانسفورماتوری

 
 مشخصات یک نوع مینیاتوری
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 Dو  Cو Bو Z:  عبارت است ازها به ترتیب )از سریعترین(  زمان قطع این تیپنکته مهم : 

 
100 80 63 50 40 32 25 20 16 10 6 4 

جریان نامی 
 )آمپر(کلیدمینیاتوری

 نرم استاندارد آمپراژ کلید مینیاتوری
 حدداقل مصار  پریدز و آمپر10 حداقلاستفاده جهت مصار  روشنایی  کلیدمینیاتوری مورد 

 .باشدمیآمپر 4 حداکثر احضار و زن  اخبار آمپر و16
 : باشدمیزیر  صورتبهشکل منحنی مینیاتوری ها منحنی: 

 
 

)جریان قطدع اضدافه بدار به شرح زیر است پرکاربرد انواع کلیدهای مینیاتوری اتصال کوتاه  جریان قطع
 :است این کلیدها مشابه هم در آمپراژ یکسان

  10تاD :20Inتیپ                        5تاC :10Inتیپ                     3تاB :5Inتیپ        
:In جریان نامی کلید مینیاتوری می باشد 
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 استفاده از فیوز در باالدست کلید مینیاتوری
 خاصیت محدود کنندگی فیوزتحلیل  -3-1-1-3-1

جریان خطای نهایی، به یک سطح  rms ACدهد که مولفه اثر محدودیت جریان پیک، زمانی رخ می 
 rms مقدار ، پیک جریان خطای نهایی باA 100فیوز  ،زیریر شکل مشخصی برسد. برای مثال، در تصو

2 kA کند را قطع می(a) 20. همین فیوز، در شرایط kA rms 10هایی، جریان پیک را به جریان ن kA 
برای این  kA 50 تا تواند. بدون یک فیوز محدودکننده جریان، جریان پیک می(b)کند محدود می

بوده و  LXبسیار بیشتر از   Rپایین تر ح مقطع، در سط الزم به ذکر است. )c( برسدمورد مشخص، 
د به مقدار کافی برای ایجاد تواننمی. این یعنی سطح جریان خطا باشدمیسطوح خطا اساسا  کم 

. از سویی دیگر، مقدار و خاصیت محدود کنندگی فیوز ظاهر نخواهد شد محدودیت جریان خطا، برسد
DC خواهد داشت، لذا در شکل فقط مقدار بر روی دامنه جریان پیک کمی  گذرا )در این مورد( تاثیر

 آورده شده است. DCمنحنی پیک همراه با مولفه
را در صورت وقوع اتصال کوتاه مشاهده  هاآنل زیر فیوزهای باالدست و نقش محدود کنندگی در شک

آمپر را در باالدست کلیدهای  100می کنید. فکر کنم حاال دیگر کامال دلیل استفاده از فیوز حداکثر 
 قطع پایین را متوجه شده باشید.  باقدرتمینیاتوری 

 ل مربوطه در فیلم آموزشی را مالحظه نمایید.اگر نیاز به تحلیل بیشتر داشتید، فص

 
 منحنی مشخصه محدودکنندگی فیوز و جریان اتصال کوتاه محدود شده توسط انواع فیوزها

 
 اتوماتیک  یا کلیدخودکار -6-1-1-4
صدورت اتصدال  در و باراضدافه اتصال کوتداه و برابر برای حفاظت در هادستگاهخودکار در مدارها و کلید
دارای  .کاربرد داردکلیداصدلی( عنوانبدهایمنی)تامین  جان و برای حفاظت از PENیاPE و بین فازکوتاه 
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د بده دفعدات قدادر بده قطدع آن تواندمیر جریان اتصال کوتاهی که کلیدد اینگونه تعریف کنیم : حداکث
 باشد، بدون اینکه آسیب ببیند و یا نیاز به تعمیر یا سرویس یا تعویض داشته باشد.

 
 را از کتاب حل طالیی حل نمایید. 96آزمون طراحی مهر 13با مطالبی که آموختید، سوالتمرین: 

 LEDاب حفاظت جهت المپ های انتخ

به منظور جلوگیری از قطع ناخواسته کلید حفاظت کننده مددارهای روشدنایی بده خصدوص هنگدام راه 
 LEDجدومی بداالیی دارندد، حدداکثر تعدداد المدپ هدای روشدناییکه جریدان ه LEDاندازی المپ های 

 ردد.متناسب با سایز و تیپ کلیدمینیاتوری مطابق با جدول زیر انتخاب می گ

 
 LEDانتخاب کلید مینیاتوری مناسب برای منابع روشنایی 

 

مجبور نیست که تحت حداکثر  کلیدخودکاراه گیسات با طراحی صحیح، هیچدر یک تاس
معرفی شده است که در  Icsکار کند. بدین دلیل، یک مشخصه جدید  Icuجریان قطع خود 

IEC 60947-2  به صورت درصدی ازIcu (25 ،50 ،75 ،100%بیان می ) .یعنی حتی می شود
 یا کمتر باشد. Ics = Icu تواند
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 یک نمونه پیشنهادی حفاظت مدارهای مختلف

 را حل نمایید 15تست تالیفی انتهای فصل توجه: 
 حفاظت ترانس  -6-1-2

استفاده اولیه  در سمتیا کلیدخودکار کت اوت  فیوزاز  : الف : حفاظت ترانس در سمت فشارقوی
 .گرددمی

V

S
I




3
 فشارقوی( جریاننامی سمت اولیه تران ) جریان

=V سمت اولیه ترانس ولتاژ خطی  
  باشدمیترانس  باراضافهفیوزکت اوت برای حفاظت. 

 ب : حفاظت ترانس در سمت فشار ضعیف :
 .گرددمیانتخاب  ترانس فشار ضعیف در سمتنامی  جریان با برابر فیوزاستفاده شود،  فیوز از اگر (1
نامی  جریان از نامی)آمپراژ( کلیداتوماتیک بیشتر جریان بایدکلید اتوماتیک استفاده شود،  از اگر (2

 قدرت بارا  اسمی کلیدها( جریانتوجه داشته باشید که آمپراژ) ترانس باشد. فشار ضعیفدر سمت 
 نمایید(مراجعه  9)برای قدرت قطع به فصل اشتباه نگیرید. قطع کلید

23 L

n
U

S
I


 (باریبی جریان)تران  فشار ضعیفنامی سمت  جریان 

2LUبرحسب فشار ضعیفترانس سمت  باریبی ولتاژ خطیKV,      Sظاهری حسب توانKVA 
 تنظیم  بخشانتخاب وسیله حفاظتی مناسب، جهت تنظیم وسایل حفاظتی به  پس از

 مراجعه نمایید.وسایل حفاظتی 
 باراضافه برابر درحفاظت  -6-1-3
شدده کده  دمدای مجداز از و کابدل هدا هدا سیستم، باعث افزایش دمدای هدادی در باراضافهی هاجریان

ندامی  جریدان بنابراین الزم است وسیله حفاظتی با شود. هاآنممکن است موجب آسیب دیدگی عایق 
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 و قدرت قطع کلید باراضافهنمایش انتخاب وسیله حفاظتی مناسب طبق 

 
 (1400)آزمون قراحی مرداد     .پاسخ دهید 23و22به سواالت  - مسلله

BI In Iz      2و 1.45I Iz 
2برای حفاظت فیوز  1.6    I In 

2 برای حفاظت کلید اتوماتیک 1.45 I In 
IBشدت جریان طراحی   

Inشدت جریان اسمی و یا تنظیم شده وسیله حفاظتی   
Izشدت جریان مجاز حرارتی کابل  

1Iشدت جریان عدم قطع کلید یا عدم ذوب فیوز    
2Iدادیدر زمان قرار  شدت جریان ذوب فیوزیا  شدت جریان قطع کلید  

 کدامیک از روابط زیر صحیح است؟ انچه وسیله حفاظتی تغذیه یک بار ، فیوز باشد،نچ -22
1) 0.9BI In Iz  
2) BI In Iz  
3) 1.1BI In Iz  
 هیچکدام   (4

0برای فیوز ضریبطبق صورت  جواب: 2 nK =I 1.6 I  : داده شده و نیازی به جدول نیست، لذا 
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. الزم اسدت دارد aIاتصدال کوتداه جریانحداقل  و گرفته قرار دستگاه راه سر در نه یوز یف مجاز انیجر
 .شود ولت بیشتر50 از نباید ACدر سیستم تماس بدانیدکه ولتاژ

 قطع شود( یتر کوتاهزمان  درزیر طبق جدول  باید مدار ولت شود50 از تماس بیشتر ولتاژ )اگر
0120ولتاژ نامی نوع سیستم نیرو 230U  )حداکثر زمان مجاز قطع)ثانیه 

 TNسیستم 
 0.4 آمپر32مدارهای نهایی با وسیله حفاظتی تا 
 5 مدارهای توزیع غیر نهایی

 TTسیستم 
 0.2 آمپر32مدارهای نهایی با وسیله حفاظتی تا 
 1 مدارهای توزیع غیر نهایی

اگر همبندی کامل بین همه سیستم های لوله کشی و سازه انجام شده باشد، می توانیم  TTسیستم در توجه:
 استفاده کنیم. TNاز مقادیر سیستم

یا میانی)غیر از تابلو نهایی(  و فرعی )مثال تابلوکنتور(های اصلیمنظور تابلو مدارهای غیر نهایی:
 .هستند

تابلو  )اعم از پریز و روشنایی و سرمایش و گرمایش و...( ومصار  نهاییتمام منظور مدارهای نهایی: 
 هستند. )مثال تابلو مینیاتوری داخل واحد مسکونی( های توزیع نهایی

2مقاومت زمینوقتی می گوییم  ته:نک
TBR   باشد، منظور این هست که مقاومت کل سیستم

 اهم باشد! 2اهم باشد، نه اینکه مقاومت یک تک الکترود 2زمین
عددی تعیین نشده است اما در استانداردهای مختلف اعداد  13برای مقاومت تک الکترود در مبحث

 :که لزوما رساندن مقاومت به این اعداد ضروری نیست  شودمیمتفاوتی به شرح زیر بیان 

 
 یمنیو شرط ا یشرط حفاظت تحلیل قطع در زمان مجاز و -6-4

 زمان جریان منحنی عملکردکه  کلیدخودکاری استفاده کرد یا فیوز از برای انتخاب وسایل مجاز، باید
شده  ذکر 13مبحثراهنما آنچه در  مانند باید دسترس نباشد در اگر این ابزار دسترس باشد، اما آن در
ضریبابتدا به بررسی منحنی ها پرداخته و در نهایت جهت اطمینان بیشتر  استفاده کرد.Kضریب از

K  تا در صورتی که منحنی در دسترس نبود، قادر به تنظیم وسایل حفاظتی  کنیممیرا هم بررسی
 باشیم.
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                               Bآمپر10 ب( مینیاتوری                                                   Cآمپر10 الف( مینیاتوری
   Cآمپر16 د( مینیاتوری                                                      Bآمپر16 ج( مینیاتوری

12BIاز جریان بار تربزرگجریان نامی وسیله حفاظتی باید ، باراضافهطبق شرط  :جواب  آمپری و

از ترکوچک
1.45

z

O

I
k

1.45Ok،  ضریبباشد  آیدمی به دستبرای کلیدهای خودکار از جدول: 

1.45 1.45
12 32 12 32

1.45
B n z n n

O

I I I I I
k

         

در شدرط فدوق صددق کندد،  جریدان بدار بدوده و از تدربزرگمینیاتوری کده اسدتاندارد کلیددآمپدراژ  اولین
 د قطع کند یا نه؟توانمیدر صورت اتصال کوتاه باید مطملن شویم که  .باشدمیآمپری  16 مینیاتوری

0. 0.95 230
87.4

2.5
a a

A

C U
I I A

Z


    

 ترکوچدککده جریدان عملکدرد آن  آمپری16 کلید تیپ از جدول جریان عملکرد کلید مینیاتوری، اولین
. شدرط گدرددمیآمپر انتخاب 80 با جریان عملکردB . که تیپکنیممیآمپر باشد را انتخاب 87.4مساوی
 : کنیممیرا بررسی 

80شرط برقرار است                87.4P aI I A A   
آمپری 16 از جدول جریان عملکرد کلید مینیاتوری، اولین تیپ کلید روش دوم بررسی شرط حفاظتی :

امپددانس . کده کنیممدیباشدد را انتخداب اهدم  2.5مساوی تربزرگآن  امپدانس حلقه اتصال کوتاهکه 
 .باشدمیB تیپو تیپ متناظر با آن  گرددمیانتخاب اهم  2.7
 صحیح است جگزینه 

 
 با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید: -مسئله

 
 اهم می باشد.  1.8بوده و امپدان  حلقه اتصال کوتاه از منبع تا مصرف کننده  آمپر15جریان مصرف کننده 

1.05TK ضریب کاهش در اثر دما  0.5ضریب کاهش در اثر همجواری وnK  .می باشد 

mmجریان مجاز کابل 22  آمپر می باشد.32 برابر با4
 کنید؟ ثانیه رامحاسبه0.4جریان نامی وسیله حفاظتی مناسب جهت قطع در زمان مجاز  - 2آزمونه
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 صحیح است الفگزینه 
 

 را حل کنید. 98طراحی مهر 53و سوال  97طراحی اردیبهشت 55و54سواالت طراحی  تمرین:
 انتخاب وسیله حفاظتی جایگزین برای قطع مطمئن مدار -6-9

نهایدت وسدیله حفداظتی جدایگزین  در و کننددمیعندوان  برای مددار که وسیله حفاظتی را هاییسؤال 
      حالت خارج نیستند: دو از می خواهند مناسب را

 نیست** منابع دیگر در و باشدمی مولف ابتکار و روش حل بندیتقسیم**این نوع                    
 باشد: شدهدادهنامی آن  و جریانالف: نوع وسیله جایگزین  

anrrحالت شرط در این  IIK . یا Pr aI I میکنیمبررسی  را. 
 :نداشته باشیم نامی وسیله حفاظتی جایگزین را جریان داریم اما ب: نوع وسیله جایگزین را

 باشد : برقرار 3به همراه شرط 2یا1شروط  حالت باید یکی از در این

 و را محاسدبهBIبدار جریدانحالت  در این :داشته باشیم یا قابل محاسبه باشد را بار جریان اگر (1شرط
در ندامی  جریدانتدرانس  )در بدار جریدان از بیشدتر نامی وسیله حفاظتی انتخابی)جایگزین( جریانباید 

nrB ترانس(باشد فشار ضعیف سمت II   
داشته  را کلیدخودکار تنظیم حرارتی اما نباشدباشیم یا قابل محاسبه  نداشته را بار جریان اگر (2شرط
نامی وسیله جایگزین  جریان محاسبه کرده و را تنظیم حرارتی کلیدخودکار حالت باید در این باشیم
 باشد یا مساوی تنظیم حرارتی کلیدخودکار ترکوچک

nrnr                   یعنی : InI .                     اینکه یا                      rnr II  
 می آوریم: به دسترا  قبلیجریان عملکرد وسیله ، قبلیبسته به نوع وسیله حفاظتی ابتدا  (3شرط

m.قبلی مغناطیسی کلیدخودکارتنظیم جریان عملکرد یا       در کلید خودکار nI n I 

P.ای)از منحنی( PIقبلی فیوز عملکرد جریان         در فیوز nI K I توسط جدول ضریب(K) 
 :صدق کند در جریان عملکردی که در باال محاسبه کردیم دو شرط زیریکی از  بایدسپ  

Pr                  اگر منحنی در اختیار داشته باشیم               (یک PI I          یاPr mI I 
 (K)توسط جدول ضریب اگر منحنی نداشته باشیم( دو

. .r nr nK I K I        یا      .r nr mK I I 

جریدان عملکدرد  ی ازمساو ترکوچک، PrIجریان عملکرد وسیله حفاظتی جایگزین (:یکمفهوم شرط)

m. یا PIقبلی وسیله حفاظتی nI n I .باشد 



 

  

 

 

 

 

 

 مفصل هفت

 دیماندوانشعابات الکتریکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شما برای برنده شدن به دنیا آمده اید، اما برای برنده شدن می بایست نقشه ای تهیه کنید، آماده 
 (زی  زیگال)برنده شدن بوده و انتظار برنده شدن نیز داشته باشید. 

 نشعاب برقا   - ا -7-1



 خالصه روش های حل سریع مسائل درنظام مهندسی برق                                            276

www.inamad.ir 

 خطدوط و ر ندردنیدق دایدنه از طر یكیالكتر یانشعاب برق عبارت است از امكان استفاده مجاز از انرژ 
 . شودمیالزم ، طبق مقررات محقق  یر یل اندازه گیوسا

 ٤٠٠ولت و سه فاز با ولتداژ  ٢٣٠كفاز با ولتاژ یعبارت است از انشعاب برق ف : یانشعاب برق فشار ضع
 + درصد  ٥رات ییولت ، با تغ

 ٥رات ییدبا تغشتر ، یلوولت و بین ١١ یعبارت است از انشعاب برق با ولتاژها:  یانشعاب برق فشار قو
 به باال(kw 250) + درصد
 انواع انشعابهای برق -7-1-1

 ر است :یبه شرح ز یت و ناربر یبرق بر اساس نوع فعال یانواع انشعابها
بده ندار اندداختن و  منظدور به" صرفا  نه  شودمیاطالق  یبه انشعاب الف( انشعاب برق مصارف خانگی :

در  ی. واحدد مسدكونگدرددمی ریدا یمسكون یدر واحدها یخانگزات متعار  یل و تجهیاستفاده از وسا
ك یدك اطداق و ی یص شرنت حداقل داراینه به تشخ یزندگ یبرا یعبارت است از مكان یمناطق شهر 
ا یدا نداشدته باشد(مسدتقل و یدنكده در داشدته و یآن ) اعم از ا یس بوده و ورودیك سرویآشپزخانه و 

در روستاها به عهدده  یص واحد مسكونیآن مجزا باشد . تشخ یم نشیو س یاشتران یمرتبط به راهرو
 باشدمیشرنت 

 مانندد یسدات اشدترانیبده ندار اندداختن تاس ین انشدعاب بدرایدا ب( انشعاب برق مصارف اشدترایی :
 یسداختمان یهامجموعهها و  و امثال آن در بلوك یعموم ییا روشنایه مطبوع یآسانسور، شوفاژ ، تهو

. بده هدر  گرددمیر یر انشعابات دایجدا از سا طوربه یو عموم یو صنعت یمسكون یو شهرنها یمسكون
ك انشدعاب یكسان باشند تنها ی یناربر  ین داراآی نه همه واحدها یا هر مجموعه ساختمانیبلوك و 

 ییهامجموعدها یدو  هدابلو  یسات اشدترانیتأس کهصورتی در.  گرددمیواگذار  یمصار  اشتران یبرا
 تدوانیممجزا باشدد  شودمیانجام  هاآنره ( در یو غ ی، عموم ی، تجار  یت) مسكونینوع فعالنه چند 

 واگذار نمود. یك انشعاب اشترانیش از یب
نده  گدرددمیاطدالق  یبه انشدعاب یمصار  عموم یانشعاب برق برا ج( انشعاب برق مصارف عمومی :

 به نار رود . یخدمات عموم یبرا
د محصدوالت یدتول یبدرق بدرا یرویدنده از ن شدودمیاطالق  یبه انشعاب یشاورزی ( :د( انشعاب برق ) 

پمپداژ مجددد(  و یندیر زمید، ز ی. اعمدال تعرفده پمپداژ آب ) اعدم از سدطح کنددیماستفاده  ینشاورز 
ر یدو اعمدال تعرفده غ باشددمی یامنطقدهآب  یسازمانهااز  یبودن پروانه معتبر بهره بردار  مستلزم دارا

 یهاانشدعاباست. یجهاد نشاورز  یها سازمانبودن مجوز معتبر صادره توسط  آب مستلزم داراپمپاژ 
ندم فشدار( و  مه فشار وین -ن )تحت فشار ینو یار یآب یستمهایبرق مربوط به پمپاژ مجدد آب جهت س

 یار نده فاقدد پروانده بهدره بدرد یصورت باالتر از محل حفر چاه در یمزروع یز پمپاژ مجدد آب به اراضین
 یباشند با ارائده مجدوز معتبدر صدادره توسدط سدازمانها یامنطقهآب  یها سازمانمعتبر صادره توسط 

 . گردندیمر پمپاژ آب مربوطه یحسب مورد مشمول تعرفه غ یجهاد نشاورز 
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 توانانشعابات برحسب  -7-1-3
، باشدندمیبده صدورت آمپدراژی :  کیلووات وکمتر)غیردیماندی ولتاژعـادی(30انشعابات  -7-1-3-1

نداشدته  ترانس ولتداژ و جریانبه ترانس  .نیازیعنی مبنای فروش برق بر حسب جریان یا آمپر می باشد
مصدرفی  انشدعاب همدان اندرژی اکتیدوهزینده  .شودمیوصل  فشار ضعیفمستقیم به سیسم  کنتور و
( 7-1و طبق جددول) گردندیم تأمینعمومی  فشار ضعیفشبکه  از این نوع انشعابات معموال .باشدمی
 :باشندمی

 توان آمپراژ نوع کنتور
 کیلووات 6.4 آمپر 32 تک فاز
 کیلووات 10 آمپر 50 تک فاز
 کیلووات 9 آمپر 15 سه فاز
 کیلووات 15 آمپر 25 سه فاز
 کیلووات 19.2 آمپر 32 سه فاز
 کیلووات 30 آمپر 50 سه فاز
 برقموجود در شرکت توزیع داردکنتورهای استاننرم ( 7-1جدول)

 
  آمپر و در مورد  25دارد برای انشعاب تک فاز، استان) آمپر (  جریاندر بعضی از مناطق

آمپر تک  50در مناطق گرمسیر انشعاب  هاشرکت. باشدمیآمپر  25و  15انشعابات سه فاز 
ند واگذار توانمیآمپر تک فاز نیز  15انشعاب  متر، 60زیر  یهاعرصهو فاز و در روستاها 

 نمایند.
وتغییر اوج مصر  بده سداعات غیرپیدک از تعرفده تشدویقی  هاکنندهمصر شرکت توزیع برای تشویق 

-6 )میدان بداری(و6-18 )اوج مصدر ( و22-18را براساس سه بازه زمانی  هاکنندهمصر نرخ  استفاده و
جریمده اسدتفاده  از ساعات اوج بار ساعات کم باری از تخفیف و و برای.کندمی)کم باری( استفاده 22
 .کندمی
 باشدمیکیلووات  3معادل سه فاز آمپر5 کیلووات وهر1 تکفازمعادل با آمپر5 هر. 
 احداث خطوط نیرورسانی در داخل محدوده خدمات شهری  وات ازکیلو30 از متقاضیان کمتر

 باشند.معا  می
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FCD DPP )باداشتن ضریب همزمانی حدکثردیماند)درخواست 
دو نددوع ضددریب درخواسددت داریددم، ضددریب  : gآوردن ضــریب درخواســت بــه دســتروش  -7-11-2
)یدا ضدریب  کلgدیگری ضریب درخواست و )ورودی اصلی انشعاب(آپارتمان برای یک واحدgدرخواست

سداختمان در صدورت  ضدریب درخواسدت یدک واحدد معموال  ( واحدهای ساختمان، FDهمزمانی کل
در صدورت ، قالدب یدک نمدودار زمدانی کدل درضریب درخواست کل یا ضدریب هم و شودمیداده  سوال
 350تدا348صدفحه 1-7آپارتمان یا ساختمان ازجددول یک واحد gضریب درخواست .شودمیداده  سوال
عمدومی  هایساختمانبرای gجدول مقدار در این) بود ، قابل استخراج خواهد13اب راهنمای مبحثکت
 ،از جددولاستخراج شده  g ضرب آن در و شده نصب توانکه با داشتن  شده داده صنایع مختلف نیز و

( FD)یددا ضددریب همزمددانی کددل کددلg درخواسددتضددریب (، همچنددین شددودمیآن محاسددبه  دیمانددد
ضدریب درخواسدت کل)یدا ضدریب 13کتاب راهنمای مبحدث 352نمودار صفحه از، واحدهای ساختمان

 .خواهدبوداستخراج قابل همزمانی کل( 
 gرا محاسبه کنیم، ابتدا ضریب درخواسدت یا درخواست کل ساختمان دیماندحال برای اینکه بخواهیم 

آیدد، سدپس  به دست یک واحد دیماند ضرب کرده تا آن واحد شدهنصب توان در آپارتمان را یک واحد

دیمانددد یددک ) در ( واحدددهای سدداختمان راFDکل)یددا ضددریب همزمددانی کددلgضددریب درخواسددت
 محاسبه شود. دیماندکل ساختمانتا  کنیممیضرب ( تعدادواحدها×واحد

 دیمانددکل  را بداداشدتید، درخواسدت آن  نیز موتورخانه و...() و... تابلو مانندمصار   اگرسایر
 .کنیممیساختمان جمع 

 و منحنی بار محاسبه دیماندمهم جهت روابط کاربردی خالصه  -7-12

 :محاسبه ضریب بار روش اول

.L ضریب بار F =
Pav
P𝑚𝑎𝑥 

  

Pav =
مقدار انرژی عرضه شده

 زمان دوره
 =

∑Pi × ti
∑ ti

 

 :محاسبه ضریب بار روش دوم

.L ضریب بار F =
مقدار انرژی عرضه شده

× زمان دوره P𝑚𝑎𝑥 
 

 ضریب درخواست:
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 در جدول ذیل داده شده است. اقالعات بار یک پروژه - 3تکلیف

 ساعت
 سب کیلوواتبار برح

 مصارف تجاری مصارف خانگی روشنایی معابر
 200 200 100 صبح 6نیمه شب( تا 12)0

 1000 600 0 ظهر 12صبح تا 6
 1400 600 0 عصر 18ظهر تا  12
 1300 1100 100 شب 21عصر تا  18

 400 800 100 شب 24تا  21
 یم کنید؟ترس منحنی بار روزانه این پروژه را -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ست؟احداکثر تقاضای یک ساعته چقدر  -2
 کیلووات1400 (1
 کیلووات 1600  (2
 کیلووات2000 (3
 کیلووات2500 (4

  جواب:
 ای یک ساعته چقدر است؟حداکثر تقاض -3
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کیلدووات  15لوی فرعدی باشد. بار متصل به هدر تدابشکل زیر دیاگرام توزیع برق یک ساختمان می -49
و  0.8، هدر تدابلوی  نیمده اصدلی  0.6 باشد. چنانچه ضریب هم زمدانی بارهدا در هدر تدابلوی فرعدیمی

 باشد؟باشد. بار مصرفی کل ساختمان جهت خرید انشعاب برق چند کیلووات می 0.9تابلوی اصلی 
 (1400)طراحی مرداد                                                      

 
1) 194.4                   2)450                             3 )324                                4 )243 

از حاصلضرب کل بارهای متصل به تابلوهای فرعی در ضرب ضرایب همزمانی، بار مصدرفی کدل  جواب:
  آید:ساختمان جهت خرید انشعاب برق بدست می

    D 3 10 15 0.6 0.8 0.9 194.4 KW       

 ه نتیجه یکسان خواهد شد.کتوان محاسبات را انجام داد، و یا به شکل دیگر می 
   D 1 0.9 3 0.8 10 0.6 15 194.4 KW        

 صحیح است 1گزینه
 

 5مددار خروجدی تدک فداز کده تدوان هدر مددار  18تابلوی برق اصدلی یدک سداختمان دارای  _ 4تکلیف
باشد ، کنتدور بدرق  0.8کیلووات می باشد ، مفروض است. چنانچه ضریب هم زمانی مدارهای خروجی 

 سه فاز مورد نیاز این ساختمان چه می باشد؟
1 )KW 45                                                                            2 )KW 60 
3 )KW 75                                                                            4 )KW 30 

  جواب:
 
 

  



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم

 اصالح ضریب قدرت خازن و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (نینشتی. )آلبرت ادیدنبال ارزشمند بودن باش دیبلکه با د،یدنبال موفق بودن باش دینبا
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 ظداهری را توانبه  اکتیو تواننسبت  یا کنندهمصر  جریان و :کسینوس زاویه ولتاژ توانضریب  -8-1
بده  ادامه بیشدتر گذاشت. )در تجهیزات خواهد ن اثرات نامطلوبی بریپای توانگویند.ضریب  توانضریب 

 :   آیدمی به دست (1-8از رابطه) توانضریب  مضرات آن خواهیم پرداخت(

       (1-8     )                                    
IV

P

QP

P

S

P

.3
cos

22 



     

 مزایای خازن گذاری  -8-2

 طوربه کنندهمصر و تنها بین تولید کننده و  دهدمیانجام ن ی است که برای ما کاریتوانراکتیو  توان
جملده  در حال مبادله )رفدت و برگشدت( اسدت کده بدرای عملکدرد صدحیح تجهیدزات مختلدف از مداوم

 ولدی بدرای تبددیل اندرژی و شودمیمستقیم استفاده ن توان)این  استالزم  موتورها و ترانسفورماتورها
اشغال شده و تلفدات  کابل ها و ظرفیت سیم ها توانبا ازدیاد این  اما الزم است که باشد( توانانتقال 

کابدل بدا ظرفیدت  ظرفیت قبلی بایدد که ناچارا برای استفاده از ,شبکه خواهیم داشت در را افت ولتاژ و
 .باشدنمیاقتصادی مقرون به صرفه  ازلحاظکه  اب نماییمانتخ بیشتر
 در کلیدها کاهش تلفدات و افدت ولتداژ، و کابلها هامیس، هاترانساستفادۀ اقتصادی از  طورکلیبهپس 

 نیدز دیگدر تدوانندوع  دو مدذکور تدوان از غیدر .باشدمیمزایای خازن گذاری  نتیجه مخارج کم انرژی از
ی اسدت کده بدرای مدا تدواناکتیو در واقع همان  توانظاهری(,  توان و اکتیو تواندارد) درسیستم وجود

 راکتیو است. اکتیو و توانکه در واقع جمع برداری باشدمیظاهری  تواندیگر  توان .دهدمیانجام  کار
 خازن گذاری -8-3

دریافدت  مولدد از را (Q)راکتیدو تدوان و(P) اکتیدو تدوانسلفی  بار، دینیبیم (1-8)شکل که در همانطور
اشدغال شددن  و افدت ولتداژ تلفدات و باعث ایجداد ,سلفی)راکتیو(بار توانقبلی  یهاگفتهطبق  ,کندمی

شدده  توسط خدازن تولیدد مصرفی بار راکتیو توان توان با نصب خازن به بار اما شد ظرفیت خط خواهد
 تدوانمصدرفی موتدور منهدای  راکتیدو تدوان مولد واقع از در .شودمیدریافت ن از مولد تواندیگر این  و

از تلفدات سدلفی سدیم  با صدرفنظر )اگرخازن درست انتخاب گردد خواهد کرد تولیدی خازن عبور راکتیو
 کرد( راکتیو عبور نخواهد توانخط  مسیر دیگر از هایکابل و ها

 
 بار خازن و (1-8)شکل
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بده  خدازن رسدید. از بده نیداز متعدد  بندا یهاتیظرفبه  توانمیتلف پله های مخ خارج ساختن تعداد
آرایش ورود و خروج خازن ها در پله های مختلف دقت کنید، برای چیدمان تدوالی فدوق طبدق جددول 

بده ظرفیدت  ،درگیری پله هدای بداالترقطع و وصل کنتاکتور و کمترین زیر سعی شده است با کمترین 
 برسیم.از خازن  موردنیاز

 
 خازنی (رگوالتور6-8)شکل

جمع 
 توان
 راکتیو

KVAR

 

 6پله
50KVAR

 

 5پله
50KVAR

 

 4پله
50KVAR

 

 3پله
50KVAR

 

 2پله
50KVAR

 

1پله

25KVAR ل
راح
م

 

 1 درمدار      25
 2  درمدار     50
 3 درمدار درمدار     75
 4  درمدار درمدار    100
 5 درمدار درمدار درمدار    125
 6  درمدار درمدار درمدار   150
 7 درمدار درمدار درمدار درمدار   175
 8  درمدار درمدار درمدار درمدار  200
 9 درمدار درمدار درمدار درمدار درمدار  225
 10  درمدار درمدار درمدار درمدار درمدار 250
 11 درمدار درمدار درمدار درمدار درمدار درمدار 275
 )کنتداکتور شدودمی اسدتفاده AC6خازنیکنتاکتور  ازبرای مجموعه خازن  برای انتخاب کنتاکتور: 3کتهن

 که(باشددمی هداخازنهجدومی ناشدی از وصدل  جریدانخازنی دارای یک مقاومدت جهدت محددودکردن 
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خطی(پله اول خازن جریان( 

 فیوزمناسب جریان
 جریانمحل نصب ترانس -8-6

CT گرنده  و خازن از آن بگذرد جریانبه همراه  بار جریانکه تمام  باید طوری نصب شودخازن  رگوالتور
 اگدر کده بخدواهیم جبرانسدازی کندیم، مدثال دهیممی جایی قرار راCT خطا خواهیم داشت. رگوالتور در

 مختلدف حالدت هدایزیر اشدکال  در (.9-8مانند)شکل گیردمی ورودی قرار در هد  جبرانسازی کل باشد
 .دیکنیممشاهده  را CTنصب 
در  ,مدی فرسدتد بده رگوالتدوربدار را  جریانفقط  CTچون می بینید (محل نصب نامناسب را7-8)شکل در
خدارج  تدوان رگوالتدور ,ندداردخدازن را  جریدان CTاینکده بده دلیدلشده ولدی  مدار خازن واردحالت  این

 نخواهند شد.                   شده را وارد یهاخازنساختن  

 
 CT(محل نصب نامناسب7-8)شکل

در , می فرستد به رگوالتوررا  خازن جریانفقط  CTچون می بینید (محل نصب نامناسب را8-8)شکل در
 داد. خطا خواهد رگوالتور و کند مدار وارد هیچ خازنی را دتوانمین حالت رگوالتور این

 
 CT(محل نصب نامناسب8-8)شکل

AII CF 17.5278.345.15.1 
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 ولتاژنهایتا  باعث باال رفتن سطح  برقی که موجب ایجاد هارمونیک و تأسیساتالکترونیکی و غیره در 
 .گردد ت انتخابلو 440خازن حداقل  ولتاژ کار خازن و بانک الذ ،گرددمی

 (1400آزمون نظارت مرداد)                 موتوری با مشخصات شکل زیر مفروض است: -مسلله 
جبران توان )جریدان( راکتیدو موتدور به صورت انفرادی جهت  5kvarپ  از نصب خازن به ظرفیت  -52

راکتیو( بعد از کنتاکتور و قبل از موتدور، بعدد از مددتی بده دالیلدی  به منظور عدم پرداخت جریمه توان
 تواند باشد؟یک از موارد زیر میسوزد. در این صورت دلیل سوختن موتور کدامموتور می

 MPCBباال بودن آمپراژ کلید ( 1
 باال بودن ظرفیت خازن( 2
 عدم آمپراژ مناسب کنتاکتور( 3
 هر سه گزینه صحیح است( 4
 
 
 
 
 

 :  جواب

nm

11
I 21.54 A

3 0.4 0.81 0.91
  

  
 

 2 2 2

11
5 0.724 tanφ tanφ 0.328 cosφ 0.95

0.91

 
       
 

 

nm2

0.81
I 21.54 18.37 A

0.95

 
   
 

 

 MPCBشده است و این در حالی است که بازه تنظیمی کلیدد   18.37Aبا نصب خازن، جریان کلی مدار
باشد و این باعث آن خواهد شد که تنظیم رله حرارتی کلیدد بدیش از جریدان ندامی می  A (20-25)بین

دیر عمل بکندد. )و بدرای  MPCBموتور در حالت نصب خازن گردیده و در صورت اضافه بار موتور، کلید 
صحیح اسدت.  در ضدمن مشدکلی از دیددگاه  1کند.( در نتیجه گزینۀ آمپر عمل نمی 20مقادیر کمتر از 

 بودن ظرفیت خازن و یا عدم آمپر مناسب کنتاکتور وجود ندارد. باال



 

  

 

 
 

 

 

 

 فصل نهم

 محاسبات اتصال کوتاه

 قدرت قطع کلیدها 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 جابز( وی. )استدیهدر نده گرانید یاز زندگ دیزمان شما محدود است، پس آن را به تقل
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 اتصال کوتاه و نیروی الکترودینامیکی شینه ها جریانشدت -9-1

 اتصدالی سده فداز متفداوت، کده اگدر ولتاژ با ییهایهادامپدانس کم بین  اتصال کوتاه یعنی اتصال با
برای تنظیم وسایل حفاظتی بده  .گویندمیاتصال نامتقارن  را بقیه اتصالی ها متقارن و رااتصالی  باشد

کلیددهای  انتخاب قدرت ادوات حفاظتی مانندد و برای کوتاه مینیمم( به زمین)اتصال اتصال کوتاه فاز
پیدک اتصدالی،  جریدانمداکزیمم  ، درنیداز داریدم )اتصال کوتاه ماکزیمم( قدرت به اتصال کوتاه سه فاز

 محدل اتصداالت ایجداد تجهیدزات بده خصدوص در بدر یکی شدیدی رامکاناتصال کوتاه نیروهای  جریان
 بده دسدت جریداناین  است تا نیاز هاجریاناین  برابر ایستادگی تجهیزات در برای کنترل حد و کندمی
 .شودیممحاسبه  9-2اتصال کوتاه از رابطه  جریانپیک  مقدار آید،

مدوثر  ، مقددارشدودمیتجهیدزات  هدادی هدا و حرارت اضدافی در اتصال کوتاهی که باعث ایجاد جریان

 .آیدمی به دست (9-1)، که از رابطهباشدمی یا  احتمالی اتصال کوتاه جریانشدت

 اتصال کوتاه جریانشدتماکزیمم موثر  مقدار               (    9-1)   

 آنی یا پیک جریانشدت                                          (        9-2)   
 امپدانس حلقه اتصالی            و                                              1.8ضریب که معموال

 خطیولتاژ            و            باشدمی 1.1ضریب تصحیح که برای اتصالی سه فاز
 

  آنی یا پیک جهت محاسبه نیروی دینامیکی بین شینه ها است جریانشدتکاربرد. 
رابطه زیدر قابدل محاسدبه شینه موازی در اثر عبور جریان اتصال کوتاه با  2نیروی الکترودینامیکی بین 

 است :

 نیروی الکترودینامیکی شینه                            

 آنی یا پیک جریانشدت   فاصله تکیه گا ها  و    و  فاصله بین شینه ها حسب متر  
 مقدمه روش امپدانسی در محاسبات اتصال کوتاه -9-1-1
حلقده اتصدال امپددانس  با اسدتفاده از تک فازاتصال کوتاه  جریانبا محاسبه حداقل  حفاظت،فصل  در

، همانطور که یادتدان هسدت شدید آشناداخل یک ساختمان ضعیف  شبکه فشار در آمدهدستبهکوتاه 
را کابدل  وکه اطالعات ترانس  خط مربوطه یا این امپدانس ترانس و ما ترانس توزیع خصوصی بود اگر
 عددم دسترسدی بده اطالعدات از صدورت عمدومی بدودن تدرانس و در وحاسبه امپدانس داشتیم م برای
، میکدردیمدریافدت  راحلقده خدارجی اتصدال کوتداه شدبکه توزیدع امپدانس تقریبدی برق توزیع  شرکت
شدبکه  شدامل تدرانس وتوزیدع شدبکه  در اتصال کوتداه را جریان یمتوانمیان روش امپدانسی نیز باهم

در دو حالدت یکدی  و میریدگیمنظر  در را 9-1شکل برای این کار آوریم. به دستآن  فشارقویباالدست 
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 فاز( به روش امپدانسی3و2و1ه)اتصال کوتا جریان( روابط محاسبه انواع 9-1جدول )

از نان شب  مهندسینظامآزمون  اتصال کوتاه ترانس که در جریانروابط محاسبه  -9-2
 ترندواجب
است که ما یک ترانس  زمانیین حالت برای محاسبه اتصال کوتاه، ترساده : با یک ترانس -9-2-1

 خواهدبود:  داریم که محاسبه اتصال کوتاه طبق روابط زیر

ندامی ) جریدان( و کوتداه) اتصدال ولتداژ درصداتصال کوتاه تران  وقتی که  جریان: محاسبه 1

 ( را داریم :
 

  اتصال کوتاه تران  جریان

 

  KVسمت اتصالی برحسب ولتاژ خطی        و           KVAظاهری ترانس برحسب  توان

 کوتاه با %)درصد( درصدولتاژاتصال
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 موازی هایتران اتصال کوتاه در  جریانمسیر ( 9-2)شکل

 را بدرایبددترین حالدت  دهایدکلبرای محاسدبه قددرت قطدع  : هاقدرت قطع کلید محاسبه -9-2-2-3
نزدیکتدرین نقطده بده  دراتصدال کوتداه  جریدان از بیشدتر بایدد قدرت قطع کلید گرفته و نظر اتصالی در
 باشد.  بدترین حالتدر  کلیدو

  : بدترین حالت و گیریممی نظر نکته : جهت تشخیص بدترین حالت جهت اتصالی، دو نوع آرایش در
وشدینه،  متصل بدین بدار در کلید و زیر)بعداز(کلیدمتصل به ترانس، اتصالی  کلید در یک تران  داریم:

 باشدمی )بعداز(کلید زیر
 و متصدل بدین بدار در کلیدد و باالی)قبل از( کلیدمتصل به ترانس، اتصالی  کلید در چند تران  داریم:

 باشدمی )بعداز(کلید زیرشینه، 
صرفا  وبوده  زمان بر واین روش طوالنی  :جهت محاسبه قدرت قطع کلیدها روش امپدانسی الف :

 یتوانروش  از ،  لذاخوردینمدرد سرجلسه آزمون  و بهجهت آشنایی شما داوطلبان آورده شده است 
جهت  14انتهاب فصل و فصل البته در می شوید. آن آشنا که در ادامه با کنیممیاستفاده  )تستی(

 نمونه تستی را با روش امپدانسی حل کردیم.

                              < حداقل قدرت قطع کلید

   ولت حسبفازی  ولتاژ        و                 ولت  حسب ولتاژ خطی

  S حسبظاهری  توانKVA                  اهمامپدانس ترانس حسب           و 
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 فرمول قالیی( جهت محاسبه قدرت قطع کلیدها دهروش تستی )ب : 
 مؤلفنتیجه تجربیات  زبان اصلی و ابتکاری وماحصل مطالعه منابع متعدد کامالً تستی  هایفرمول**

 نیست** منابع دیگر در بوده و
 قدرت اتصال کوتاه شبکه صرفنظر شده باشد)داده نشده باشد( از : حالت اول

 :(CB3, CB2,CB1)  قدرت هایکلید ،کلیدفشارضعیف تران الف:محاسبه قدرت قطع  

 (CB1 )محاسبه قدرت قطع کلیدیک تران  داشته باشیم (1

                                                                                                                                           

                                                                

 

                                                                        

                                                                                          

 

                                                                                                                           با یک تران  (CB1( محاسبه کلید)9-3شکل)                                                                  

 (CB3, CB2, CB1 )محاسبه قدرت قطع کلیدهای  تران  )موازی(داشته باشیم از یک(بیش 2

 A: در بارها از کدامهیچ)یعنی باشد نداشته وجود موتور ،فشار ضعیفمتصل به شینه های بار  در اگر 
 :(ارنداتصال کوتاه مشارکت ند

 

 

 

                                                   
 

 )بدون موتور(با چندتران   CB3, CB2, CB1 کلیدهای( 9-4شکل)                                           

1 2 3
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 جریانI1 اتصال کوتاه حاصل از موتورکوتاه منابع و  شامل اتصالM1 .می باشد 
 جریانI2 شامل اتصال کوتاه منابع و اتصال کوتاه حاصل از موتورM2 .می باشد 

 
 خواهد بود. ABهر کدام از نظر عددی بزرگ تر شد، جریان اتصال کوتاه باسبار یا شینه نتیجه:
 در شکل ما منابع را ژنراتور در نظر گرفتیم، در واقع می تواند ترانس یا ترکیب هر دو نیز باشد. توجه:
 

 اقل سطح جریانباشد، حد I"kهر کدام  TR2و  TR1اگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای  -آزمونه 
 (1400طراحی مرداد 10ال)سو          به ترتیب عبارتست از : Qو کلید  ABاتصال کوتاه در شینه تابلو 

 
 I"Kو  2I"K(د             I"Kو  I"Kج(              2I"Kو  2I"Kب(                2I"Kو  I"Kالف( 
اتصال کوتداه سده  ABاگر هر نقطه از شینه   :ABبررسی حداقل سطح جریان اتصال کوتاه شینه  :جواب

فاز رخ دهد، در هر سمت از نقطه اتصالی، مدار حلقده اتصدال کوتداه توسدط تدرانس مربوطده آن بسدته 
عبدور خواهدد نمدود، بندابراین حدداقل  ABاز شدینه  KIشود. در نتیجه حداکثر جریان اتصال کوتاه می

 خواهد شد. KIبرابر ABسطح جریان اتصال کوتاه شینه 
در اینجا دو نقطه اتصال کوتاه فرضی به شرح ذیل : Qبررسی حداقل سطح جریان اتصال کوتاه کلید 

 گردد. بررسی می
 هیچ جریان اتصال کوتاهی از کلید عبور نخواهد کرد.  باالی کلید:

کلید فرضی در محل 
 اتصال کوتاه

 سمت چپ
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در اینجا دو نقطه اتصال کوتاه فرضی به  :Q2و  Q1بررسی حداقل سطح جریان اتصال کوتاه کلیدهای 
 گردد. شرح ذیل بررسی می

 هیچ جریان اتصال کوتاهی از کلید عبور نخواهد کرد.  باالی کلید:
از کلیددهای مدذکور عبدور خواهدد نمدود در نتیجده  2و  1هدای های ترانسمجموع جریان پایین کلید:

"بربرا Q2و  Q1کلیدهای حداقل سطح جریان اتصال کوتاه 

K2I .خواهد شد 
 محاسبه قدرت و جریان اتصال کوتاه در باسبار)شینه(فشار ضعیف  -10-5-2

جهدت ممکن است در آزمون قراح مقدار جریدان اتصدال کوتداه را بده صدورت عدددی از شدما بخواهدد، 
  میبریشرح زیربه کار مروش تستی )چهارفرمول ابتکاری( را به با  شینهمحاسبه قدرت اتصال کوتاه 

 منابع دیگرنیست** در های تستی کاماًل ابتکاری بوده و**فرمول

ابتدا مشابه روش تحلیلی گفته شده تحلیل اتصال کوتاه را در نقطه فرضی انجام می دهیم، سپس با 
 استفاده از فرمول های زیر براحتی جریان را محاسبه می کنیم:

)شدین بینهایدت باشدد یدا قددرت شدبکه  کوتاه شبکه صدرفنظر شدده باشددقدرت اتصال  از حالت اول :
                       باالدست داده نشده باشد(

 موتور به آن وصل است( )که بار شینه تغذیه کننده آن که درصورتی در شینهقدرت اتصال کوتاه  الف :
   شودنمیتغذیه 

 

 

 

 

شود موتور الکتریکی آن تغذیه می از شینه ای که بار درکه  صورتی در شینهب( قدرت اتصال کوتاه 
 :  قدرت اتصال کوتاه مرحله قبل را با جریان زیر جمع می کنیمهم تغذیه شود

        

 

  ولتاژ خطی حسب کیلوولت 
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 فصل دهم

  سلکتیوحفاظت 

 وسایل حفاظتی کوردینه نمودن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به بردن همه چیز است. )وینس لمباردی( بردن همه چیز نیست، ولی تمایل
 حفاظت پشتیبان  -10-1
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فصدل  کده در ، همانطورشودمیبرقی، مفهومی به نام حفاظت پشتیبان مطرح  تأسیساترله گذاری  در
 جریدان حدداکثر از بیشدتر سیستم، بایدد نقطه از هر وسیله حفاظتی در ایی قطع هرتواننهم گفته شد، 

وسدایل حفداظتی اول)بده سدمت  طدر  تغذیده از آنکه در نقطه باشد، مگر آندر اتصال کوتاه احتمالی 
وسدیله  عملکدرد قبدل از کده اتصدال کوتداه را داشته باشد وسیله حفاظتی دومی وجود مولد( ترانس یا

 گویند. وسیله حفاظتی پشتیبانحفاظتی دوم،  وسیلهبه حفاظتی اول، قطع کند.
 حداکثر از اتصال کوتاه نامی وسیله حفاظتی کمتر یانجرشدتنتیجه محاسبات نشان دهد که  اگر

 بود. اتصال کوتاه احتمالی در نقطه نصب آن باشد، حفاظت پشتیبان الزم خواهد جریانشدت
 

 (Selectivityحفاظت سلکتیو) -10-2

بده  ،هاسدتیورودها نسدبت بده  یده تقدم قطع در خروجی(که همان پدSelectivity)حفاظت سلکتیو
د خروجدی قطدع شدود و تنهدا در یدر خروجی رخ داد، ابتدا کلیک فیدر  ییاست که اگر خطان معنی یا

کدل تدابلو را بدی بدرق  تدأخیرد ورودی با ید خروجی، کلیصورت تداوم خطا روی مدار و عمل نکردن کل
کدل تدابلو بدی  هایخروجکی از ین است که در صورت وقوع خطا در ین موضوع در ایت ای. اهمکندمی

 )یعنی نزدیکترین وسیله حفاظتی به محل خطدامداربه کارخودادامه دهند یهاقسمتبقیه  و برق نشود
 عمل کند(نشود،  بیشتر بندیعایقکوتاه مدت  مجاز مقدار از های مدار که دمای هادیزمانی  در
زمدانی بایدد حفاظدت  ازلحاظزمانی,  سلکتیو ی وجریان داریم، سلکتیو نوع سلکتیو2توجه داشته باشید 

اتصالی را قطع  جریانقبل از حفاظت باالدست  را قطع کند و زودتر اتصالی نزدیک به خود دست پایین
 جریدان از کمتدر جریدان در تنظیمدی عمدل نمدوده و جریدانی نیز در جریان ازلحاظ ، و(9-10)شکل کند

رعایدت  حفداظتی ایدن موضدوع را تنظدیم وسدایل حفاظت باالدست, مدار قطع شود. پس الزم است در
 کنیم؟ برقرار را چگونه باید حفاظت سلکتیو اما نماییم.

 .دیشویم آشنا ی تستی جهت حل مسائل حفاظت سلکتیوهاروش ادامه با در
 

 راحل نمایید. 92آزمون آذرماه  54وسوال 89آزمون خردادماه  58سوال تمرین :
 

 حفاظت سلکتیو سؤاالتروش تستی حل  -10-2-1
سلکتیو کامل یا سلکتیو نسبی را با دادن منحنی قطع کلیدها برقراری اگرسوال  -10-2-1-1
 بخواهد

اسدت کده  برقراری وزمدانی(جریدان): وقتدی سدلکتیو کامل باشد سوالکامل )مطلق( سلکتیوالف : اگر 
قطدع  را همددیگر یانقطدههدیچ  در دسدتپایین)پشتیبان( وهرحفاظت  منحنی قطع حفاظت باالدست

 و قطدع کنندد را همدیگراتصال کوتاه  جریانماکزیمم  از بیشترنقطه  در کنندمیقطع  هم اگر نکنند، و
 (10-1)شکل. گیرد منحنی حفاظت باالدست قرار از رهمیشه پایین ت دستپایینمنحنی حفاظت 
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 (10-7شکل ).گیرد قرار دستپایین RCDعملباالی منحنی  باالدست، RCDعدم عمل منحنی باید :1
 (10-5شکل ). باشد دستباال RCD از ست بیشترپایین RCD حساسیت:2
 از کمتدر را دسدت پدایینRCDریتدأخزمدان  باید قابل تنظیم( تأخیر)Sتیپ RCD ده ازاصورت استف در:3

RCD(حساسیتنامی) جریان:4 باالدست تنظیم کنیم RCDبرابدر(3)معمدوال از بیشدتر باالدست را RCD 
 کنیم.انتخاب  دستپایین
 مجدزا RCDبدا یدک مسدیر حالت حفاظدت هدر در این :RCD )تفاضلی) جریان: نصب افقی کلیدهای ب

 و کنددمیمربوط به همدان مددار قطدع  RCDصورت بروز مشکل  در ، وشودمی تأمین)ولی مشابه هم( 
 تمداس غیدر در برابدرحفاظدت  باید ،باالدست، اما برای حفاظت تجهیزات شوندمیقطع ن خط های دیگر

 (10-6شکل ) نمود. بینیپیشرا  مستقیم

 
 ها RCD ( سلکتیو افقی بین10-6کل)ش                     ها       RCD (سلکتیو عمودی بین10-5شکل)

 
 ها RCD جهت سلکتیو عمودی بین ،RCD (یک نمونه منحنی عمل وعدم عمل10-7شکل)
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 یازدهم فصل

 موتورهای القایی اندازیراه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (یگرتزسک نی. )ودیده یرا از دست م دیکن یکه نم ییدرصد شوت ها 100شما 
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 بی متال -11-6

تنظدیم  ی انتخدابیهداجریانروی  انتخداب و زیر یهاروش، طبق باشدمی باراضافهرله حرارتی حفاظت 
 شودمی

 گرددمینامی موتور انتخاب  جریان با برابر : اتصال مستقیم
نصدب شدود کنتداکتور از بعدد اگر نامی موتور، اما جریان با برابر نصب شود فیوز زیر اگر مثلث : اتصال
 (گرددمیپیش فرض زیر کنتاکتور نصب  صورتبه)بی متال  شودمیانتخاب  نامی موتور جریان 

آمپر مفروض است، چنانچه  5/43نامی  جریانو شدت 30hp(22kw)موتوری سه فاز باقدرت -آزمونه
ترین آمپراژ کلید محافظ موتوری که برای اندازی گردد، مناسبمثلث راه -صورت ستارهموتور فوق به

 شده است چقدر است؟تغذیه موتور استفاده
 A 63-45د(                A 50-40ج(                   A 40-28ب(          A 32-22الف( 
 سدواللذا مجهول است،  شدهدادهیا محدوده تنظیم کلیدمحافظ موتوری  جریانرن   هاگزینه در جواب:
 انددازیراه در شددهگفتهبا توجه به مطالدب مناسب.  انتخاب کلید محدوده تنظیم است نه آمپراژ آمپراژ

تخداب ندامی ان جریدانبا  کلید محافظ موتوری برابر محدوده تنظیم آمپراژ ،مثلث -موتور با روش ستاره
 .صحیح است )ج( گزینه      .شودمی
 

 را از کتاب حل طالیی پاسخ دهید. 96طراحی مهر  5و سوال  95نظارت اسفند 11سوال  تمرین:
 

 رله کنترل فاز -11-7

 دارد: کاربرد زیر موارد خطاهای ناشی از برابر در این رله جهت محافظت مدار
                       تشخیص تغییر توالی فاز -1
 تشخیص قطع یک فاز -2
            تشخیص عدم تقارن ولتاژ سه فاز -3       
  تشخیص کاهش ولتاژ شبکه -4      
 قطع سریع در صورت بروز خطا -5      
 قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا -6      
  شافت ولتاژ بی-قطع فاز قبیل:جابجایی واز شبکه حفاظت الکتروموتورها درمقابل اختالالت  -7       
 و  ناشی از قطع و وصل متوالی برقش -حد مجاز عدم تقارن بیش از -حدمجاز از      

 محل نصب رله کنترل فاز 
 .می شودنصب  کنتاکتور ازقبل  

 کنتاکتور)کلیدمغناطیسی( -11-8

 . که از کندمیبا استفاده از خاصیت الکترو مغناطیس تعدادی کنتاکت را به یکدیگر وصل و یا جدا 

3

1
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مددارها  در کنتداکتور از .شدودمیاین خاصیت جهت قطع و یا وصل و یا تغییدر اتصدال مددار اسدتفاده 
 بدا باراضدافه و جریانوسیله حفاظتی اضافه  عنوانبه توانیماما  شودمیکنترل استفاده  کلید عنوانبه

طدر  ورودی)تغذیده(  کلیدخودکار یا فیوز برای حفاظت اتصال کوتاه باید شرط استفاده کرد. رعایت دو
فرمدان گدرفتن از  بدا به بی متال بدوده تدا مجهز باید (جریان)اضافه  باراضافهبرای  نصب شود. کنتاکتور

 قطع نماید. اضافی را بار بی متال کنتاکتور
  مزایای استفاده از کنتاکتور نسبت به کلیدهای دستی -11-8-1

 از راه دور کنندهمصر کنترل  -1
 از چند محل کنندهمصر کنترل -2
 طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مکانا -3
 سرعت قطع و وصل زیاد -4
  کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی مؤثرعمر  -5

 از: عبارتند ACمتناوب  جریان در کنتاکتورها وکاربردآنهاانواع  -11-8-2

 
=AC11کنتاکت قدرت ندارد-رمدارفرمان( کنتاکتورکمکی)فقط د 

 بیشتری انتخاب گردد. جریان با استفاده شود، بایدکنتاکتورAC3 جایبهAC1 کنتاکتور از اگر
 33و سوال 99طراحی مهر52و51و سوال  98طراحی مهر 3و2و1و سوال  98نظارت مهر50سوالتمرین: 

 را حل نمایید. 1400نظارت مرداد
 کنتاکتور جریانانتخاب  -11-8-3
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 :مدار الکتریکی فن کویل شرح 
و در  W بایدد کلیدد را رویفصل است که در زمسدتان  دارای یک کلید انتخاب دو فصلیترموستات  

 برای مثال در تابستان بر روی قرار داد. اگر کلید فصل را صحیح قرار داده باشیم S را بر روی آنتابست

S سدرعتی   انهمد بداترموستات مدار را وصل خواهد کرد و موتور فن کویل  حرارت حال اگر درجه 
 تنظیمدی عددد از محدل حرارت درجه کهامیهنگو کند می کار به شروع ،شودمی انتخاب کلید وسیلهبه

شدود. در زمسدتان می شو موتدور خدامو کنددمیرفدت، ترموسدتات مددار را قطدع  ترپایین ترموستات
 بدر شده تنظیم عدد از محیط حرارتگذاشته باشیم، اگر درجه  چه کلید فصل را در حالت زمستانیچنان

)اگدر کلیدد فدن کویدل وصدل  کنددمی باشد ترموستات موتور فن کویل را روشدن ترکمروی ترموستات 
 ترموسدتات بداالتر رفدت، ترموسدتات قطدع تنظدیمحدرارت محدل از  درجه کههنگامی چنینهمباشد(. 

 .شودمیو موتور فن کویل خاموش  گرددمی

 متوسط وکندبه شرح زیراست . سه دورتند، یک فن کویل سقفی در جریان تست:
 (          A9.0تند= دور و A7.0متوسط= دور و A5.0کند= )دور

رابطه با کنترل  در زیر هایگزینه از یککدامسلفی باشد،  آمپر2 یک ترموستات جریانچنانچه 
                                            ؟             باشدصحیح می دستگاه فن کویل توسط یک ترموستات 3

 باشدمیمستقیم توسط یک ترموستات بالمانع  صورتبهالف(کنترل سه دستگاه فن کویل 
 باشدنمیمستقیم توسط یک ترموستات مجاز  صورتبهب(کنترل سه دستگاه فن کویل 
 باشدپذیر میامکان کنتاکتورطریق یک دستگاه  یک ترموستات از ج(کنترل سه دستگاه فن کویل با

  باشدهای ب و ج صحیح میگزینهد(
آمپری با تحمل هر 2 یک ترموستاتمی دانیم هر ترموستات دارای سه کنتاکت است. با  جواب:
به  عدد فن کویل یک سرعته را3فن کویل سه سرعته، یا اینکه یا چند یک توان می آمپر2کنتاکت



 خالصه روش های حل سریع مسائل درنظام مهندسی برق                                              382

www.inamad.ir 

 



 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوازدهم

 نامتعادلی و توانتلفات  محاسبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یشما چه اتفاق یمهم تر از آن است که در گذشته برا اریبس د،ینیب یخود را م ندهیچگونه آ نکهیا

  (گالیز  یز)افتاده است. 
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              تک فاز کنندهمصرف جریان و            سه فاز کنندهمصرف جریان 

رابطده  نشدود، از بیشدتر0.2 از هداآناختال   و ضریب قدرت بارها به هم نزدیک باشند اگر روش دوم :
  کنیممی را محاسبهظاهری کل  توان زیر

 کنندهمصرف هر ظاهری توان  و   ظاهری کل توان 

 : کنیممیمحاسبه  رابطه زیر از را تابلو جریاننهایت  در  

 تک فاز کنندهمصرف جریان سه فاز    و   کنندهمصرف جریان 

روش قبدل بدرای  عدالوه بدر:  مدار فرعی واصلی)ورودی تابلو( جریانمحاسبه روش دوم  -12-2-1
 نیز استفاده کنیم به این صورت که : یم از روش زیرتوانمیورودی تابلو  جریانمحاسبه 

 را بدار زوایدای هدر، بدار هدر جریدانمحاسدبه  از بعدد ،کنیممیرا محاسبه  کنندهمصر  هر جریان ابتدا 
 کنیممیبارهای هرفاز را جمع  جریانجمع مختلط  صورتبهو محاسبه کرده 

 کنندهمصرفزاویه 

 

 و تعددادی تکفداز نبایدد، یعندی یا تکفازباشدند یدا سده فداز هاکنندهمصر مه ایدهبا این روش ب نکته :
 باشند. تعدادی سه فاز

 ضریب قدرت از : جهت محاسبهدر سیستم متعادل معادل  (قدرت)توانضریب محاسبه  -12-3
 کنیممیرابطه زیراستفاده 

                    )روش اول(
 
  معادل ضریب قدرت 

                       (مود)روش 
 
  معادل ضریب قدرت 

 

 را نیداز مدوردخدازن  تدوانسدوال  متفداوت داشدتیم و تدوانضریب  بارهای مختلف با گرنکته قالیی : ا
 تدوانطریق فرمدول محاسدبه  از و سپسکرده  را محاسبهمعادل  توانخواست باید از روش فوق ضریب 

 محاسبه نماییم. را نیاز موردگفته شد( خازن 8)درفصل خازن
                                                                                                            (   92ماهآذر  مهندسینظام)          DBبه تابلو  )i(ورودی  جریانمطلوب است مقدار شدت -آزمونه
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 حسب ولت  ولتاژ خطی   و  ولتاژفازی حسب ولت  و        مترطول کابل حسب 

  مقاومتضریب تصحیح دما    و    بارخازنی عالمت برای و    برای بارسلفی عالمت  
 داده شود، بایدد برحسب اهم درکیلومتر طول کابل در مقاومت واحدتمام روابط فوق اگر در توجه :

 جایگذاری گردد   کیلومتر برحسب طول کابل نیز
 و مقاومددت معمددوال  توجدده داشددته باشددید :  Rمقاومــت کــل صــورتبهرابطــه افــت ولتاژ -1-6-12

 شدودمیداده  سدوالتوسدط  متر حسب اهم در طول کابل در مقاومت واحد صورتبهکابل راکتانس
طول کابدل  را در، سپس بایدآوریممی به دست هاکابلیا اینکه آن را طبق سطح مقطع کابل از جدول 

 .و همچندین  اینکه مقاومت کل مسیرکابل محاسبه شود یعنیتا  ضرب کنیم
رابطده افدت  یمتدوانمیبده راحتدی  ،داشدته باشدیم کدل مسدیرکابل راراکتانس  زمانی که مقاومت و لذا

 : نیز بنویسیم زیر صورتبهرا (( وسه فاز)ولتاژتک فاز)

  

 

افددت  از فرمددولرا یمتددوانمیآن  از و کددوچکتر درمقدداطع کابددل نکتدده قالیددی :
 ولتاژحذف کنیم و ننویسیم .

             حسب اهم درمتر )تمام کابل( کابل کلراکتانس و  کابل)تمام کابل( حسب اهم کلمقاومت  

 ؟کندمی تغییر ن چقدر افت ولتاژآ وشود، تلفات انرژی  برابر یک هادی دو جریان کهصورتی در -آزمونه
                                                                             

 برابر2برابر، افت ولتاژ2ب(تلفات انرژی        برابر             4برابر، افت ولتاژ4الف(تلفات انرژی
 برابر4برابر، افت ولتاژ2د(تلفات انرژی   برابر                     2برابر، افت ولتاژ4ج(تلفات انرژی

 لذا با دوبرابرشدن آن افت هم دوبرابر ،قراردارد در صورت جریانطبق رابطه افت ولتاژچون  جواب:
                                         شودمی

 تلفات انرژی 
 صحیح است گزینه ج
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 فصل سیزدهم

فشار  درشبکهچیدمان وسایل حفاظتی 

 ضعیف
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 (یکاو فنیهستم. )است ماتمی. من محصول تصمستمین طمیمن محصول شرا
 حفاظت تابلوها  -13-1
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ندامی وسدیله  جریانباشدد. خدودیا فیوز(مخصدوص  خودکارحفاظتی )کلید وسیلهبه مجهز باید تابلو هر
 باشد. تربزرگ نامی کل تابلو جریان از نبایدحفاظتی 

 در داخدلحفداظتی  مخصوص به خودش تغذیه شود، نیازی بده نصدب وسدیله با مدار چنانچه تابلولذا 
 هدم بده عهدده بگیدرد را حفاظت تدابلو دتوانمی خودکاریا فیوز(مدار حفاظتی)کلیدوسیله  نیست و تابلو

 (نباشد تربزرگ نامی کل تابلو جریاناز  خیلی زیاد نامی وسیله حفاظتی جریان)البته به شرطی که 
باشدد، بدا  نامی تدابلو جریان از بیشتر خیلی( کلیدخودکاریا فیوزوسیله حفاظتی)نامی  جریان اگر نکته:
کلید قطدع (شدودمیخروجدی  هدایکابل که باعث صددمه بده تدابلو وتابلو) جریان از بیشتر جریان عبور

 .شودمی اضافی باعث صدمه به مدار جریان و کرد نخواهد
 

 اصلی الزامی نیست؟ خودکار کلید یا تابلوهای زیر، نصب فیوز از یککدامورودی  در -آزمونه

 
 aب(ورودی تابلوهای                             dوcوbالف(ورودی تابلوهای
 الزامی است د(درورودی همه تابلوها                                      bج(ورودی تابلوهای

 وگرنده بایدد باشد تابلو جریان از بیشتر نامی وسیله حفاظتی نباید جریانط مشخص شده نقا در جواب:
 bتدابلو در شود. تأمینمحل های مشخص شده نصب کنیم تا حفاظت الزم  وسیله حفاظتی دیگری در

 صحیح استاضافی نیست.گزینه ج  وسیلهبهنیازی 
 محافظ  هایلولهداخل  از  عبورکابل ها -13-4

 شرایط مختلفی دارد هالولهمحافظ با توجه به جنس  هایلوله از کابل ها عبور
 شوندمیداغ  حد لوله بیش از در داخل هاکابل : آهن باشد از محافظ فازها جن  لوله اگرالف : 
 شوندمیلوله کمی گرم  در داخل هاکابل آهن باشد : جن  لوله محافظ فازها غیر ب : اگر
 افتندینمهیچ اتفاقی  فلز)پالستیک( باشد : جن  لوله محافظ فازها غیر ج : اگر



 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 دهمچهارفصل 

 اضطراریتغدیه برق سیستم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذهن همه چیز است. به هر چیزی فکر کنید همان می شوید. )بودا(
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 سیستم برق اضطراری -14-1

 ایمجموعه برق یا مولد چند یا از یکعادی برق با استفاده  جریانمواقع قطع  سیستمی است که در
 تأمین مجموعه را ساختمان یا های معینی از بخش موردنیازنیروی برق  مجاز موارد در هاباتریاز 

باوقفه  یا دستی خودکار اندازیراه ممکن است با توجه به نوع کاربرد سیستم برق اضطراری با نماید.
 وقفه باشد.کوتاه یا بدون 

 مراجعه نمایید. 13مبحث  67تا  60جهت توضیحات کامل آیین نامه ای به صفحات
 

 (UPS )نیروی برق ایمنی سیستم برق بدون وقفه -14-2
منبدع  کید، Uninterruptible Power Supplyبددون وقفده  هیدمنبدع تغذ ی(به معناUPSاس ) یپ وی

 مصدر  هایدسدتگاه یبدرق بدرا یاندرژ  وسدتهیپ تدأمینآن،  یاصدل فهیاست که وظ یکیالکترون هیتغذ
 (ولتدداژ و فرکددانس نوسددانات)قطعددی بددرق ، نسددبت بدده اخددتالالت شددبکه برق کدده باشدددمی 3یاکننددده
 .باشندمیبرق  یمداوم انرژ  تأمین ازمندین و اندحساس

 تدأخیرکده همدین  ,شدودمی مددار وارد تدأخیر با اضطراری)ژنراتور(نیروی برق  ,موقع قطع برق عادی در
گدردد.  تدأمینمحدل  خدود الزم است نیروی برق ایمندی در لذا ,کند خطر ایجاد ممکن هست برای افراد

 از آنمسدتقل  مکمدل نیدروی بدرق اضدطراری)ژنراتور( یدا دتواندمیتوجه نماییدکه نیدروی بدرق ایمندی 
 داشت. خواهد هاآن بستگی به نوع کار شوند تأمینمنابع ایمن  از که باید وسایلیباشد.انتخاب 

 ( UPS)برق بدون وقفه  مشخصات مربوط به ریفاتع -1 -14-2
Switch Time  :ن یدو بالعكس. هر چه ا یچ از برق شهر به باتر ین سوئیب یعبارت است از فاصله زمان

 خواهد بود. دشتریچ بیوتر در لحظده سدوئیشدن ندامپ Restartشتر باشد احتمال یزمان ب
 .معرو  هستندOnline  یحدود صفر است به دستگاه ها هاآنچ ینه زمان سوئ ییدستگاه ها

Backup Time: ه بار یتغذ یاست نه برق شهر قطع شده و الزم است برا یتیوضع یاز برایزمان موردن
دارد و با نم و  یباتر  بده ین زمدان بدستگیاستفاده شود. ا یره شده در باتر یذخ یاز انرژ  یمصرف
نت یناب)یا خارجیو  یداخل یباتر  یاس ممكن است دارا یو پی. شودمیاد ی، نم و زیباتر ادشدن یز

 .باشد (یباتر 
Technology & Wave Shape :یاس مناسدب، تكنولدوژ  یو پدیدمهم در انتخداب  یاز پارامترها یكی 

گونده  چیار حساس بوده و هدیمورد استفاده بس یها ه دستگاهیچنانچه منابع تغذ، باشدمیساخت آن 
 یو بددون قطعد نامددل ینوسیس صورتبه ید به آن وارد شود و شكل موج خروجینبا یا اعوجاجیز ینو

اسدتفاده شدود و Online یها اس یوپیاز  شودمیه یالزم باشد، توص یبه ولتاژ ورود یو بدون وابستگ
 اس یو پدید، برخوردار اسدت یت نمتر یاز درجه اهم یدر شدكل مدوج خروجدییا تغیز یچنانچه ورود نو

 .شودمیه یتوص Line-Interactive یها
                                                 

 مقررات ملی ساختمان آمده است. 13مبحث 67تا  60صفحات تغذیه می شوند در UPSلیست مصر  کنندگانی که از 3
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(Total Harmonic Distortion) THD: ین  اسدتفاده مدیچیه سدوئیدنه از مندابع تغذ ییوجود بارها 
ندول و بده تبعده آن باعدث بددروز  یهدا میك در شبكه، باعث داغ شدن سدیجاد هارمونیل ایننند، به دل
 یادیدز یوتر یندامپ یهدا نه تعدداد دسدتگاه ییها مكان ین برایشوند. بنابرا یستم برق میگرمدا درس
 استفاده شود.% 10ن مدثال ییپدا یان ورودیجر THDاس با   یوپیاز  شودمیه یدارند، توص

Input Voltage Range: اس نده  یوپید. مثال دستگاه باشدمیاس  یوپی یرات ولتاژ ورودییزان تغیم
ت ولد270تدا148ن ولتداژ یاس ب یوپی، بدان معناست نه باشدمی VAC 148-270 آن یبازه ولتاژ ورود

بده ندار خدود ادامده داده و  یون داخلدیلتراسدیار گرفتن فیو با در اخت یبرق شهر بدون استفاده از باتر 
 .دهد یرا ارائه م یمناسب یولتاژ خروج

Input Frequency Range :یوپید. مدثال دسدتگاه باشددمیاس  یوپید یرات فرنانس ورودییزان تغیم 
 یفرنانسد اس در بددازه یدوپید، بدان معناست نه باشدمی Hz ±%550آن  یاس نه بازه فرنانس ورود

بده ندار خدود ادامده  یون داخلدیلتراسیار گرفتن فیو با در اخت یهرتز بدون استفاده از باتر 52,5تا 47,5
اس را  یوپی یازه، ورودن بیاس در خارج از ا یوپی دهدد. یرا ارائده مد یمناسدب یداده و ولتداژ خروجد

 کند. یم تأمین یرا از باتر  یدرآمده و ولتاژ خروج Backupص داده و به حالتیرنرمال تشخیغ
Output Voltage Range :اس یوپی یخروج ژبازه ولتا(Line Regulation) بدا بدازه  بایدد نه مقددار آن

 هماهن  باشد. (Load Regulationمصر  کننده ها) یولتاژ ورود
Output Frequency Range :یبا بازه فرنانس ورودباید اس نه مقدار آن  یوپی یبازه فرنانس خروج 

 .هماهن  باشد مصر  کننده ها
 UPSانواع  -14-2-2

قرار  سه حالت زیر یکی از ساختار طراحی در لحاظ از ها UPSکلی،  طوربه IEC 62040استانداردطبق 
 :گیرندمی 

 شودنامیده می ( نیزoff lineکه)Passive standby  آماده به کار غیرفعال( 1
 line_interactiveالین اینتراکتیو ( 2
 شود نامیده می ( نیزon lineکه)Double conversion ( نوع 3

 دهد : های زیر را شرح میهمین استاندارد مقوله
 اصلی توان Primary power :بطور پیوسته وجود دارد و توسط شبکه  معموال  ی که توان

 سط تولید شخصی کاربر تغذیه صورت می گیرد.شود، اما گاهی نیز تومی تأمین
 آماده به کار توان Standby power: اصلی در  تواندر نظر گرفته شده به جای  توان

 توانصورت بروز خطا در منبع اصلی 
 فرعی توانBypass power  :4پس ایشده توسط ب تأمین توان  . 

 :است ACمجهز به دو ورودی  UPSیک 

                                                 
4bypass 
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 آنالین UPSساختمان داخلی سیستم  (6-14شکل)

 UPSدر شرایط مختلف کارکرد  جریانمسیر  -14-3

از طریق شبکه اصدلی امدا  ار: ب (وصل است بکه اصلیبرق شهری یا ش کههنگامینرمال ) در حالتالف( 
 .شودمیتغذیه  Q4کلید و Q2اینورتر وکلید یکسوکننده_شارژر و و Q1کلید از عبور پس از
از طریق باتری امدا پدس  : بار (شده قطعبرق شهری یا شبکه اصلی  کههنگامی) قطع برقحالت  درب( 
 .شودمیاز شبکه اصلی تغذیه  مجزا صورتبه Q4کلید و Q2کلید اینورتر و از عبور از
ای بدموتورها(، بدا بسدته شددن کلیدد  اندازیراه جریان لحظه ای باشد)مانند باراضافه : اگر باراضافهج( 

 .شودمیتوسط شبکه تغذیه  (Q4کلید پس)ازز طریق مسیر بای پس الکترونیکی )اتوماتیک(، بار ا
 .شودمی: با بستن کلید بای پس دستی، بار از طریق مسیر بای پس تغذیه  UPSد( تعمیرات یا قطع 

 UPSانتخاب حفاظت جهت  -14-4

 ( :دیرینظر بگ در را 6-14)شکل عادی درشرایطUPS  کارکرد -14-4-1
 جریانشرایط اضافه  در الف :
  : با بسته شدن کلید بای پس موتورها( اندازیراه جریان لحظه ای باشد)مانند باراضافه اگر -1 
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 .صحیح است الفگزینه 
 صحیح است ؟ Q5تا  Q1زیر در خصوص انتخاب قدرت قطع کلیدهای  یهانهیگزکدامیک از  – 5
 Q2 < ( Q1 = Q3 = Q4 = Q5 )(  الف
 Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = Q5(  ب
 Q2 > Q4 < ( Q1 = Q3 = Q5 )(  ج
 Q2 > ( Q4 = Q5 ) < ( Q1 = Q3 ) د

 طبدق جریدان اتصدال کوتداه تدرانس درQ13, Q5Q ,قددرت قطدع کلیددشده، طبق توضیحات داده جواب:
دسدت کلیداسدت طبق جریان اتصال کوتاه دیزل درپایینQ2 دست کلیدها بوده وقدرت قطع کلیدپایین
 UPSطبق مجموع امپدانس تدرانس وQ4 متصل به ترانس کمتر خواهد بود.قدرت قطع کلید کلید که از
 از بقیه کمتر خواهد بود.UPSکه به علت دخالت امپدانسباشدمی
 .صحیح است جگزینه 
 ATSچنج آور  دیكل -14-7-2

 ATSدیددزل ژنراتددور اضددطراری بدده هنگددام قطددع بددرق شددهر، از طریددق تددابلو وکلیددد تبدددیل اتوماتیددک 
(Automatic Transfer Switch به شبکه توزیع برق اضطراری وصل)مصدار   موردنیدازتدا بدرق  شودیم

نماید.کلیدددهای خودکاراتوماتیددک بددا مکانیسددم موتددوری یددا کلیددد خودکددار  تددأمیناضددطراری را 
بده شدرح زیدر TNS ، در سیسدتم تابلوهداکنتاکتور( مورد اسدتفاده در ایدن کلیدد تبددیل یدا مغناطیسی)

 : هستند
 الف( در سیستم سه فاز از نوع چهار پل هستند
 ب( در سیستم تک فاز از نوع دو پل هستند

 دارد. مختلف سه حالت دینل نیا
 ژنراتور مصر  نننده به موتور ریاتصال مس GEN : 1حالت 
 حالت خط مصر  از شبكه و از موتور ژنراتور قطع است. نیحالت قطع نامل، در ا Off : 2حالت 
 ننند یم هیها از شبكه برق سراسری تغذ نننده حالت مصر  نیدر اLine  ای Main : 3حالت 

 ها باتری -14-8

 (AH)و ظرفیت باتری  (Backup Time) زمان پشتیبانی -14-8-1

 د : ر به موارد زیر بستگی دا ((Backup Time زمان پشتیبانی انتخاب
  خطاهای سیستم قدرت زمانمدتمیانگین 
  نراتور(ژ -آماده به کار طوالنی مدت در دسترس )مجموعه موتور توانهر 
 نوع کاربرد 

 شود : زیر ارائه می بازه زمانی معموال   
 دقیقه برای پشتیبانی استاندارد  30یا  15، 10زمان های 



  427                                                 )بدون وقفه(   upsتغذیه برق ایمنی – چهاردهمفصل 

 

شدامل مبددل  BLACK OUTبه سیستم منبع تغذیده مکاندر صورت ا اکه آسانسوره شودیم( توصیه 1 
کده هنگدام قطدع بدرق سیسدتم آسانسدورها بده  یاگوندهن باشد، بده با باتری پشتیبان وشارژر آ جریان
 طبقه هدایت ومتوقف گردد. نیترکینزد
کل بارمصار  اضدطراری پدس از اعمدال ضدریب  بر اساس، باید موردنیازبرآورد نیروی برق اضطراری ( 2

 دیگر مالحظات محاسبه شود. هارمونیک و جریانبارها،  اندازیراه جریاننظر گرفتن  همزمانی، در
د از طریق یک یا چندمولد که ممکن است راه انداز دسدتی، توانمی موردنیازتغذیه نیروی برق اضطراری 

 (باشد.NO Breakیا با وقفه کوتاه یا بی وقفه) خودکار
، بنا بده شودیمسوخت نیروی محرکه استفاده  عنوانبهاز شبکه گاز شهری  در آن( از ژنراتور گازی که 3

 : استفاده کرد توانمیمصار  ایمنی(  از مصار  اضطراری)غیر أمینتدالیل زیر فقط برای 
 .ثانیه است 15 دیزل ژنراتور بیشتر از اندازیراه زمانمدتالف(         
 . ب( احتمال قطع گاز شبکه شهری وجود دارد         
 ژنراتور اضطراری ابعاد اتاق -1 -14-10

 زیر باشد: ابعاد اتاق ژنراتور اضطراری باید طبق جدول
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 را حل نمایید. 99طراحی مهر46و44و سوال  98طراحی مهر 13و12و11سواالت  تمرین:
 فاز تعداد  از نظر  UPS انواع توپولوژی  -14-11

 داریم: UPS توپولوژیسه نوع از نظر فاز به طور کلی 
 سه فاز(.  UPS)می باشدفاز و خروجی آن نیز سه سه فاز  UPSیعنی ورودی  : ( توپولوژی سه به سه1
 .می باشدتکفاز آن و خروجی سه فاز  UPSیعنی ورودی  ( توپولوژی سه به یک :2
 تک فاز(.  UPS)می باشدتکفاز و خروجی آن نیز فاز تک  UPSیعنی ورودی  : ( توپولوژی یک به یک3
  

 سه به سه  UPSو  به یکیک  UPSبا  به یک سه UPSتفاوت   -14-11-1

 (3Ph+1PeN)شبکه تولید و انتقال و توزیع برق از نوع سه فاز به صدورت سده سدیمه یدا چهدار سدیمه 
است در حالی که مصر  خانگی عمدتا تک فاز بدوده و مصدار  تدوان پدایین هدم بدا ورودی تدک فداز 

 یعندی مصدار  متعادل باشند،مصر  کنندگان کامال از دیدگاه شبکه بهتر هست که ساخته می شوند. 
 ند.کشاز سه فاز شبکه جریان بروی فازها تقسیم شده و ساوی صورت م به

مصر  کنندگان تک فاز تمام جریان مورد نیاز خود را از یک فاز دریافت می کنندد و اگدر می دانیم که 
نامتعدادلی ولتداژ مدی بارهای تک فاز همگی به یک فاز وصل شوند قطعا بار شبکه نامتقدارن و باعدث 

ی اصلی برق مجموعه از نوع سه فاز است و کنتور هدر مصدر  های مسکونی وروداغلب مجتمع شود. 
کننده تنها به یکی از سه فاز ورودی وصل می شود و عمال کل مصر  کنندگان به سه قسمت مساوی 

کنندد  دریافدت مدی نیدز تقسیم شده و به فازهای سه گانه وصل می شوند. مشترکینی که برق سه فداز
 اقدام نمایند. شبکه بار روی سه فازتوزیع یکنواخت خود موظفند نسبت به 
ندارندد مثدل روش فدوق بدا  UPSبرای بارهای معمولی و کم اهمیدت کده نیداز بده توزیع یکنواخت بار 

دارندد بده دو روش  UPSکه نیاز بده  جام می شود ولی برای بارهای حساستقسیم بارها بین سه فاز ان
 قابل انجام است:

ورودی سه فاز است و تفاوت آن بدا ندوع  ،سه به یکدر نوع  : سه به یک UPSاستفاده از  : روش اول 
 UPSواهیم تدوان در این است که در مواقعی کده بدرق سده فداز وجدود داشدته باشدد و بخد یک به یک

سبب بروز اضافه بار بر روی یکدی از فازهدا نگدردد همچنین و شده  از برق شهر دریافتل بصورت متعاد
 کنیم. استفاده می آرایش ایناز 
فاز سیم کشدی شدده و بده یدک  به صورت یک شبکه تک این روش تمام بارهای تک فاز و حساسدر 

UPS متصل می شوند ایدن ندوع  سه به یکUPS هدا هدم بده صدورت صدنعتی و نیمده صدنعتی در بداز
بده صدورت فاز عمل می کند بار تک  ONLINEبه صورت  UPSموجودند که در هر دو نمونه تا وقتی که 

خدارج  ONLINEکامال متعادل بین فازهای ورودی تقسیم می شود ولی اگر به هر دلیلدی بدار از حالدت 
س منتقل شود تمام مصر  خروجی تنها از طریق یکی از فازهای ورودی و ندول پ شده و به مسیر بای
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       2

20
I 86.96 A

0.23
  بارهای تک فاز :خروجی 

)مواقدع خطدا( جریدان  Internal bypassدر حالدت وّجه بده توضدیحات سدؤال، طبدق تکنولدوژی آن با ت
آمپدری بدین  86.96صنعتی بوده(، لذا بدار  UPSتغذیه گردد) UPSفاز ورودی به از سه UPSمصرفی بار 

( تغییدر A 28.87فاز )( به حالدت سدهA 86.96خواهد شد و جریان از حالت تکفاز )سه فاز تقسیم 
 باشد.نیازی به تغییر آمپراژ کنتور نمی در هر صورت آمپراژ کنتور جوابگو بوده و یابد. درنتیجهمی
تدک فداز( مطدابق شدکل زیدر  UPSخروجدی -از نوع سه به یک )ورودی سه فاز   UPS ،20kVAیک  -32

از یدک فداز ورودی بده  UPS)مواقع خطا( جریان مصرفی بدار  Internal bypassمفروض است.در حالت 
UPS وسددیله حفدداظتی صددحیح  های  زیددر در خصددوص آمپددراژاز گزیندده گردد.کدددام یددکتغذیدده می

 باشد.می UPS=0.9باشد. ضریب توان می UPSجریان نامی  (UPS)% 12.5باطری  است؟)جریان شارژ

 (1400آزمون طراحی مرداد(
 40Aوسیله حفاظتی فیوزسه فاز( 100A                          2وسیله حفاظتی فیوز سه فاز( 1
 40Aفیوز تک فازوسیله حفاظتی ( 100A                        4وسیله حفاظتی فیوز تک فاز( 3

 در حالت کارکرد عادی جریان عبوری برابر خواهد بود با : جواب:

 in nUPS nUPSS 1 α S α؛   12.5% 0.125  ,  S 20 KVA      

   in nUPSS 1 α S 1 0.125 20 KVA  22.5 KVA= =     

A
22.5

I 32.48 
3 3 0.4

in

LV

S
  

 
 جریان در حالت کارکرد عادی

 UPSاز یدک فداز ورودی  UPSبا توّجه به صورت سؤال، اگر قرار باشد در مواقع خطا، جریان مصرفی بار 
 تغذیه گردد، جریان به شرح زیر خواهد بود:

2

20
I 86.96 A

0.23
 ه روی یک فاز می افتدجریان در حالت خطا ک 

شود، در نتیجده در حالت خطای داخلی به یکی از فازهای ورودی وصل می UPSحال با توّجه به اینکه 
از   A 86.96کل جریان و بار خروجی باید از طریق یک فاز تغذیه شده و طبق محاسبه فوق، جریدان 

ر گیدرد: اوال  فاز ورودی قدراینکه وسیلۀ حفاظتی باید سر راه سهاکند و با توّجه به یکی از فازها عبور می
( بیشدتر باشدد. بندابراین وسدیلۀ  A 86.96از آن ) فاز باشد و ثانیا  از جریان ماکزیمم عبوریباید سه

 آمپر صحیح است. 100فاز، حفاظتی فیوز سه
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 کنتور قطع نشود؟ در سوال قبل چه باید کرد تا حفاظت بعد از -2تکلیف
 از نوع سه به سه UPS( استفاده از 1
 ( افزایش آمپراژ کنتور شعبه 2
 (  A90( به صورت نا متعادل در فازها ) فازهای اول و دوم هر کدام  UPS( تقسیم بارهای ) غیر 3
 هر دو صحیح است. 2و  1( گزینه های 4

 :جواب
 با چند بای پس UPSدستگاه  -14-12

 نوع بای پس را می توان پیشنهاد کرد: 2دو ، USPبسته به فناوری
 )شکل سمت چپ( UPSبا یک بای پس در هر واحد  UPS الف: دستگاه

 )شکل سمت راست( UPSبا یک بای پس مشتر  برای چندین واحد UPSب: دستگاه  

 
یک اتصال کوتاه رخ دهدد، کددام  )UPS ،KVA 60) خروجی  Aدر شکل زیر چنانچه در نقطه  _ 1تکلیف

 گزینه صحیح است؟

 
 بی برق می شوند 2( کل بارهای شماره 1
 تغذیه می شونداز طریق باطری و اینورتر  2( کل بارهای شماره 2
 بی برق می شوند. 2و شماره  1( کل بارهای شماره 3
 از طریق باطری و اینورتر تغذیه می شوند. 2و شماره  1( کل بارهای شماره 4

 :جواب 



 

  

 
 
 

 

 
 
 

 پانزدهمفصل 

 

  (RCD) تفاضلی جریانکلید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جردن( کلیشوم. )ما یاست که موفق م لیدل نیام باختم. به هم یمن بارها و بارها در زندگ
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 (RCD)تفاضلی کلید حفاظت -15-1
میلدی 30حددود خیلی کم)در جریانصورت نشت  ، کلیدهایی هستندکه در RCDتفاضلی یا جریان لیدک

 بده تشدخیص آن نیسدتند سدریعا فیوز، قدادر یااتوماتیک  جمله کلید وسایل حفاظتی از آمپر( که سایر
ی هداجریانجمع بدرداری تمدام RCDاساس کلید( 15-1طبق )شکل. کنندمیقطع  را مدار عمل نموده و

 توزیدع شدده باشدد( سه فاز( که شامل هادی نول)اگر یا مدار)تکفاز یهامیسطریق  متناوبی است که از
 ایدن جمدع راRCD  واقدع کلیدد در .شدودمیتعریدف  r.m.sموثر مقدار و با شودمی، جاری باشدمیهم 

 هسدته شدار آنگداه در ،باشدد صدفر ()هاجریانمجموع برداری این  حالت عادی باید در انجام داده و
 RCDایدن حالدت  در و کنددمین ی عبدورجریدانبوبین متصل بده هسدته هدیچ  پیچسیم در بوده و صفر

 داشت. عملکردی نخواهد

  کلیدد .شدودمینشتی  جریان موثر با مقدار برابر شده و صفر از بیشتراتصالی رخ دهد،یک  اگر اما

RCD  محر (عملکرد جریانرا با  جریاناین(RCD باشدد ، اگدرکنددمیمقایسده  () یدا 
باعدث  جاری شده و جریانبوبین  پیچسیم در القا شده و بوبین متصل به هسته شار پیچسیم آنگاه در
طریق هادی حفداظتی بده زمدین عمدل  از جریانصورت نشت  در )کلیدقطع کند. را بوبین مدار شودمی
 (کندمی

 
 RCDتفاضلی  جریان( شماتیک کلید15-1)شکل

 دهندهنشدان، کده باشددمیمحر (غیر )عدم عملکرد جریان، RCDپارامترهای مهم  از دیگریکی 
یدن ا .شدودمین RCDکلیدد نشتی)تفاضدلی( اسدت کده باعدث عملکدرد جریانیک  موثر بیشترین مقدار

 است.، باشدمیعمل  جریانکه نصف  با برابر جریان
 گفت : توانمیRCD عملکرد مورد در لذا

I 

I 

nI 
nI I 

0nI 

0.5 nI 



  445                                                          (    RCDکلیدجریان تفاضلی ) – پانزدهمفصل 

 

ظرفیت خازنی نسبت به زمدین کابدل  یالحظه طوربهصاعقه، که  ضربه ناشی از کلیدزنی و یولتاژهاج( 
نشدتی بده زمدین  جریدانثانیه باعدث جداری شددن  میکرو حد چند در تجهیزات را افزایش داده و و ها
 .گرددمی RCDنشتی باعث قطع بی مورد کلید جریان، که همین شوندمی
 د باعث قطع بی مورد آن شود.توانمینیز   RCDانتخاب نادرست کلید د(
 .شودمینیز باعث قطع ناخواسته کلید   RCDکلید نول بعد از اتصال هادی حفاظتی و ه(
 

 نشتی جریانوجود  اتصالی و در صورتها RCDبررسی قطع  -15-8
 :شودمیزیر محاسبه  صورتبهنشتی جریاننظر بگیرید،  در را شکل زیر

  
 تک فاز RCDدرتماس بافاز)مستقیم(یا تماس بابدنه اتصالی)غیرمستقیم( (9-15)

  عادی در حالت
 یا

 
دسدت بزندد،  بدنه اتصالی کندد یدا شخصدی بده سدیم فداز با که که سیم فاز یک اتصالی باعث شود اگر

اخدتال   بداهمندول  و فاز جریان شود کهمیباعث  و انتقال می یابدطریق هادی حفاظتی  ازجریان
 نظر بگیریم، طبق قانون کیریشهف داریم : گره کلی در اگر نقطه اتصال را داشته باشند.

I 

1 2 1 2 0I I I I I
   

    

1 2 0 0I I I I
 

     

I 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهمشانزفصل 

 حفاظت دربرابرصاعقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرصدت حداال اسدت. )ضدرب المثدل  نیبدود. دومد شیسدال پد ستیکاشتن درخت ب یزمان برا نیبهتر
 (ینیچ
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 انواع اضافه ولتاژ ها -16-1

 ( اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه1
 ( اضافه ولتاژ ناشی از قطع و وصل مدارها)سویچین  یا کلیدزنی(2
 فشار متوسط و اثر آن در شبکه فشار ضعیف( اضافه ولتاژ در اثر بروز اتصالی در شبکه 3

 اضافه ولتاژ برابر درو تجهیزات  تأسیساتحفاظت  -16-2

 و فشدار ضدعیف تأسیسدات بدرق، یهدا ُپسدت ( درovervoltageبدرق ) تأسیسداتاضافه ولتاژ گذرا در 
 تجهیدزات، سدالم و صدحیح عملکدرد بده نلیددزنی، اید و صداعقه اثرات از ولتاژ  ناشی اضافه همچنین
 و افدراد یبدرا مندییا ازنظدر اسدت ممکدن هم، یموارد و در رسانده آسیب برق شبکه اجزاء ،هادستگاه
 خصدوص در مندییا تمهیددات ریو سدا الزم یهدا حفاظدت جهت نیبد.  باشد نیآفر خطر نیز ساننین
 .گردد بینیپیش برق تأسیسات
 برق یها ُپست در ولتاژ اضافه برابر در حفاظت -16-2-1

 شدبکه تجهیدزات در زمدین اتصدال بدروز دلیدل به فشار ضعیف شبکه در ولتاژ اضافه از یجلوگیر  یبرا
 :شود تیرعا دیبا ریز موارد ضعیف، فشار شبکه در اثر آن و متوسط فشار

 متصل(  ضعیف فشار قسمت زمین، اتصال الکترود از متوسط فشار قسمت زمین اتصال الف( الکترود
 دو یدارا بدرق ُپسدت صورت نیا در نه گردد، اجرا هم از مستقل و مجزا ترانسفورماتور(خنثی  نقطه به

 مستقل خواهد بود.  زمین الکترود
 ترمیندال بده دیدبا هرکددام ضدعیف فشار و متوسط فشار قسمت زمین اتصال یالکترودها :1 یادآور ی

 .شوند وصل مخصوص خود زمین اصلی
 قسدمت یبدرا بدرق، ُپست در مستقل و مجزا زمین اتصال یالکترودها یاجرا و بینیپیش :2 یادآور ی

 مشدترك الکتدرود کید از تدر مطمدلن ُپسدت هدر یبرا الکترود دو عنیی فشار ضعیف، و متوسط فشار
 .باشدمی
 الکتدرود دو بدین مناسدب فاصدله طرح، طیشرا ای و ییاجرا یها تیمحدود لیدال به کهصورتی در( ب

 محدل در مدفون یفلز  اجسام وجود لیبدال ای و گیرند قرار هم ولتاژ حوزه در الکترودهاو  نشود فراهم
 هایسیسدتم یبدرا مشدترك الکتدرود جدادیا نباشدد، ریپذ مکانا مستقل اتصال زمین الکترود دو جادیا

 زمدین اتصال کییالکتر مقاومت نصورتیا در .گرددمی ضعیف الزام فشار و متوسط فشار زمین اتصال
 .نند تجاوز اهم کی از دینبا ضعیف، فشار متوسط و فشار هایسیستم یبرا مشترك الکترود کی در
 و فدراهم مشترك زمین اتصال الکترود در اهم کی مقاومت به دستیابی مکانا کهصورتی در  :یادآور ی
 مناسدب، زمدان در برق ُپست در متوسط فشار یتابلوها اتوماتیک حفاظتی ینباشد، نلیدها ریپذمکانا
 فشار متوسط را قطع کند. شبکه در اتصالی انیجر

 فشار ضعیف تأسیساتحفاظت در برابر اضافه ولتاژ در  -16-2-2
 :گردد تیرعا دیبا ریز موارد ضعیف فشار تأسیسات در ولتاژ اضافه مقابل در حفاظت یبرا
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 صحیح است گزینه الفقسمتی از لوازم برقی خواهندسوخت لذا  جواب:
 

  توانمیبا نصب الکترود زمین حفاظتی در ورودی برق مشترکین واتصال زمین های مکرر 
 مشکالت قطع هادی نول شبکه توزیع برق شهری را کاهش داد 

 
 نمایید. را حل 99طراحی مهر 58و سوال  99نظارت مهر 2سوال  تمرین:
 SPD (Surge protective devices)  یا برقگیرصاعقه توسط  در برابرحفاظت  -16-3

گدران قیمدت،  جمله دستگه های الکترونیکی حسداس و ی مختلف ازهاسیستمو هادستگاهتجهیزات، 
 ناشدی از صداعقه مقابل اضافه ولتاژ در (، بایدitی فناوری اطالعات)هاسیستم شبکه های کامپیوتری و

 حفاظت گردند. گیر
برق از  تأسیساتروی  ناشی از صاعقه بر محدودکردن اثرات اضافه ولتاژ و برای حفاظت تجهیزات

 از برقگیر تابلوهای برق و... یا پست برق ساختمان و جمله شبکه توزیع نیرو، ورودی برق اصلی و
ع تغذیۀ بارهایی که باید این دستگاه به صورت موازی در مدار منب.شودمیاستفاده SPD  حفاظتی یا

محض القای ولتاژ زیاد، رسانا  و به باشدمیحالت عادی قطع  برقگیر در .شودمحافظت شوند، بسته می
 تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری شود. در شکل زیر صاعقه را به زمین تخلیه می کند جریان شده و

همانطور که مشخص است ولتاژ حاصل از  است.در باالدست از برقگیر استفاده شده  در ابتدای کابل و
 میرا شده است. SPDاضافه ولتاژ در کابل توسط برقگیر

 
 اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه اثر (16-1)شکل

 SPD کار اساس  -16-3-1

SPD های جریان را به برای محدود ساختن اضافه ولتاژهای گذرا با منشا جوی طراحی شده و موج
ای که برای تجهیزات الکتریکی به این منظور، دامنۀ این افزایش ولتاژ را تا اندازهکند، زمین منتقل می

 سازد.و کلیدهاو دستگاه کنترل خطرناک نباشد، محدود می
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SPD  10/350با موج جریان  1نوعμs شود.مشخص می 
 SPD  2نوع 
SPD  باشد. نصب آن در ، سیستم حفاظت اصلی برای تمام تجهیزات الکتریکی ولتاژ پایین می2نوع

و از بارها محافظت  هر تابلو برق الکتریکی، از انتشار اضافه ولتاژها در تجهیزات برقی جلوگیری کرده
 کند. می

SPD  8/20با موج جریان  2نوعμs شود.مشخص می 
 SPD  3نوع 
و در نزدیکی  2ها ظرفیت تخلیه پایینی دارند. بنابراین باید الزامًا به عنوان مکمل نوع SPDاین 

ن های جریا( و موج1.2/50μsهای ولتاژ )با ترکیبی از موج 3نوع  SPDبارهای حساس نصب شوند. 
(8/20μsمشخص می ).شوند 

 
بارها در برابر   2+1)نوع SPD)یا  T1 + T2ترکیبی مربوط به  SPDدر این جدول حفاظت  :1نکته 

 شود.برخوردهای صاعقه مستقیم و غیرمستقیم نشان داده می
 شوند.نیز نشان داده می T3به شکل  T2های SPDبرخی  :2نکته 

 SPD استاندارد مشخصات شکل
دهدد، چنانچده در شدکل  های متعددد را مدیSPDبه انرژی اجازۀ پخش در  SPDسطوح حفاظت متعدد 

 رود:برای موارد زیر به کار می SPDشود که سه نوع نشان داده می
ورودی تجهیدزات قدرار مدی تجهیز شده و درحفاظت صاعقه  که ساختمان با یک سیستم: زمانی 1نوع 

 .کندزیادی از انرژی را جذب میگیرد. این نوع، مقدار بسیار 
 کند؛را جذب می باقی مانده: اضافه ولتاژهای 2نوع 
 دهد.ارائه می «مناسبی»، حفاظت در نزدیکی بارها بسیار حساس تجهیزات یبرادر صورت لزوم : 3نوع 
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شدود. باشد که برقگیدر حفداظتی در آن ولتداژ فعدال میکیلوولت( می 2.5اقل  مقدار ولتاژ)بیانگر حد( 3
 بور جریان صاعقه و یا کلید زنی()ع
باشد که دستگاه و یدا تجهیزاتدی کده در مقابدل اضدافه کیلوولت( می 2.5اکثر مقدار ولتاژ )(بیانگر حد4

 شوند.ولتاژ)عبور جریان صاعقه و یا کلید زنی( حفاظت می
 صحیح است. 2طبق تعریف گزینه  جواب :

 
باشد، حد اکثر ولتداژ  3kv، (E/I)نانچه حداکثر اضافه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز چ -17

به هنگام عبور جریدان صداعقه و یدا جریدان ناشدی از کلیدد زندی در  L3و  L1 ،L2مجموع قسمت های 
 (1400)آزمون قراحی مرداد                باشد؟چه قدر می (SPD)سیستم برقگیر حفاظتی 

 ولت 2500(1
 ولت 500(2
 ولت 3000(3
 ولت1000(4

 
 طبق رابطه گفته شده داریم: جواب :

1 2 3 3 2.5

LU

LOAD L L L SCPD SPD LU U U U U U KV U KV        
3 2.5 0.5LU KV KV KV   

کیلوولت محدود مدی کندد، در صدورتی کده ولتداژ  2.5با توجه به اینکه برقگیر موقع عملکرد ولتاژ را به 
کیلوولت( بیشتر شدده 3کیلوولت شود، از ولتاژ قابل تحمل تجهیز)0.5افت شده روی کابل ها بیشتر از 

 و باعث آسیب خواهد شد.
 

8صاعقه یا کلیدزنی موج جریاناگر  : تالیفی / 20 s8نرمال شدده، بدا دامنده جریدانKA  از برقگیدر
را باشدد، سدطح یدا تدراز عملکدرد برقگیدر مناسدب  3KAحداکثر ولتاژ قابل تحمل دستگاهو  عبور کند
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30
1 2

30
    تعداد هادی های نزولی با روش دقیق 

 متر مربع چند هادی نزولی نیاز دارد ؟ 090ساختمانی با مساحت  -2تکلیف
 4( د                           3ج(                                 2ب(                               1الف( 
  : جواب
 
 
به ازای شودمیپیشنهاد.باشدمیسیستم الکترود زمین جهت پخش بارها در زمین  :( الکترود زمین 3

.مقاومت زمین چاه ارت صاعقه گیر (2)حداقلهرهادی نزولی باید یک چاه زمین وجود داشته باشد
 اهم باشد. 10حداکثراهم و  5حداقل  باید

. بایدبه چاه ارت حفاظتی ساختمان همبند شود و همچنینچاه ارت برقگیر باید مختص برقگیر باشد 
ی همبندی مستقیم قابل قبول نباشد، وقتعه کنید(. )جهت توضیحات کامل تر به فصل همبندی مراج

محل اتصال  در .شودمی(در ورودی تابلو اصلی ساختمان استفاده ISG) اسپار  گپاز وسایلی به نام 
روی هر ( Test joint)هریک از هادی های پایین روبه ترمینال الکترود زمین، باید یک گیره تست

فوندانسیون  مواردی که هادی پایین رو طبیعی ترکیب شده با)بجز در  هادی پایین رو نصب شود.
 در حالتباز کردن این گیره باید وجود داشه باشد) مکاناستفاده شده باشد(. جهت اندازه گیری ارت، ا

 عادی این گیره بسته است(

 
 تأسیساتصاعقه و برگشت اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه به  جریانمسیر تخلیه  (16-6شکل)

 LPS  یا انتخاب صاعقه گیر -16-4-2
 انتخاب حفاظت جهت بام یا برآمدگی های افقی -16-4-2-1

دارد یدا  یک ساختمان نیاز به صداعقه گیدربام یا برآمدگی های افقی، یص بدهیم که جهت اینکه تشخ
بررسدی کندیم. ضدرورت نصدب  (IEC62305-1 اسدتاندارد )طبدق ار  صاعقه گیدرخیر، باید ضرورت نصب 

 :گیردمیتوجه به پارامترهای زیر صورت با  گیرصاعقه 
 .گرددمیدرواحدسطح که توسط مراجع ذیصالح اعالم  انهیسالتعیین تعداد اصابت صاعقه  (1
 آوردن آن خودداری شده است. یکسری ضرایب که به دلیل افزایش بی رویه حجم کتاب، از (2



 

  

 

 

 

 دهمهففصل 

 همبندی جهت همولتاژکردن)باندینگ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (لینگیتی. )ارل نامیشیاند یکه درباره آن م میشو یم یز یبه چ لیما تبد
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 اجرا کنیم؟ سیستم همبندی را   چرا باید -17-1

 امپدانس حلقده اتصدال کوتداه شدامل هدادی هدای فدازو TNطور که قبال بررسی شد در سیستم  همان
. کنددمین زمین عبدور اتصالی از مسیر جریانیعنی  .شودمیشامل زمین ن و باشدمیترانس  حفاظتی و

امپدانس حلقه اتصال کوتداه از زمدین خواهددبود، ایدن حالدت درصدورتی  یک حالت خاص مسیر در اما
 که یک اتصالی در هادی بیگانه ای که به سیستم زمین متصل نیست، رخ دهد. افتدمیاتفاق 
مقاومدت  حلقه اتصال کوتاه از طریدق زمدین بسدته شدده و ، مسیرTTخاص، مانندسیستم مورد در این

ایدن  خطدا شدده و جریدانمت سیستم زمدین باعدث محدودشددن مقاو هادی بیگانه نسبت به زمین و
 بدود به قطع به موقع اتصالی نخواهند قادر جریانقدر پایین است که وسایل حفاظتی اضافه نآ جریان
 شدودمی ولتداژ تمداس زیداد هادی حفاظتی از مسیر سیستم اتصال به زمین، برقدارشده و (17-1)شکل
ممکدن  ولتاژ تماس با بدنه های تجهیزاتی که به هادی حفاظتی وصل شده اند بیشترشدده و نتیجه در

برای حل این مشدکل، اتصدال هدادی حفداظتی بده بدنده هدادی  است جهت افراد خیلی خطرنا  باشد.
تمداس  از خطدرات احتمدالی ولتداژ وصل به سیستم اتصال زمین راهگشا بدوده و و سپسهای بیگانه 
هرچده  .گوینددمی. بده ایدن ندوع اتصدال همبنددی جهدت همولتداژکردن یدا بانددین  دکنمیجلوگیری 

باشد، ولتاژتماس با بدنده تجهیدزات کمترشدده وسیسدتم ازنظدر  ترکوچک مقاومت سیستم زمین

، نصدب الکترودهدای مکدرر ی کدم کدردن مقاومدتهداروشبرقگرفتگی ایمن ترخواهدبود.یکی از 
( توجده 17-1)شدکل TN در سیسدتماتصال به زمین هادی بیگانده  اضافی درطول شبکه است. به وقوع

 کنید.

 
 نشده است نه که به سیستم اتصال زمین همبندبدنه هادی بیگا (وقوع اتصال به زمین در17-1)شکل

نصب الکترود مکرر اضافی عنوان شد،  خیلی ساده جهت بیان اهمیت همبندی و صورتبهشکل فوق 
 را مشاهده نمایید. 13راهنمای مبحث 323تا321صفحاتجهت توضیحات کامل تر 

BR

BR



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهمهجفصل 

 هاهارمونیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  منتظر نمانید. زیرا هیچ وقت فرصت مناسب دست نمی دهد. )ناپللون هیل(
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 هارمونیک چیست -18-1

های مزاحم وسرگردانی هستندکه باعث خارج شدن شدکل مدوج هدا از فدرم یاولتاژ  جریان، هاهارمونیک
ه های تشدکیل دهندده یدک شدکل مدوج دارای اعوجداج مولفهاهارمونیکواقع  در سینوسی می شوند.

 آندالیز نمدود. ای غیرخطی راشکل موج ه توانمیه هامولفهستندوبا کمک سریه فوریه وبا تعیین این 
 هرشکل موج پریودیک رانمایش داد. توانمی هاهارمونیکبا کمک  بنابراین
 مرتبه هارمونیک -18-2

 تدابع سینوسدی بدا حاصدل جمدع چندد صدورتبه تدوانمی شکل موج متناوب را هر همانطورکه گفتیم
مرتبده  ایدن ضدرایب را ه اصدلی هسدتند نمدایش دادمولفدانس فرک هایی که ضریب صحیحی ازفرکانس

هارمونیدک اصدلی  هرتدز(را50 ایران موج با فرکانس مشابه فرکانس اصلی)مثال در .گویندمیهارمونیک 
برابددر فرکددانس هارمونیددک اصددلی اسددت را  n هدداآنه هددایی کدده فرکددانس مولفدد و نامندددمیپایدده  یددا

 هارمونیدک هرچده عددد .شدودمی. مثال هارمونیدک سدومنامندمیام" n"هارمونیک
 هارمونیک بیشتر خواهد بود. تاثیر باشد کمتر

 (هارمونیک اول را هارمونیک پایهFundamental یا اصلی نیز )نامندمی. 

 
 منابع تولید هارمونیک -18-3

 هداهارمونیکی برطدر  کدردن هداروشیکی از  لذا خطی باعث ایجاد هارمونیک می شوند. بارهای غیر
هارمونیدک  اثدر عبدور در منبدع اصدلی اسدت. ( ازبارهای غیر خطدیتغذیه مستقل بارهای هارمونیک زا)

، هارمونیدک هداترانس الکتریکدی و تأسیسداتمدی کنندد، در  که بارهای های غیر خطی تولید، یجریان
 .شودمیهم ایجاد  ولتاژ

 بارهای غیر خطی -18-3-1
 (فدازاختال کمی  شکل موج ولتاژشان باشد)با دامنه مختلف و شان مانندجریانبارهایی که شکل موج 

شان شبیه شدکل مدوج جریانکه شکل موج  بارهای غیرخطی بارهایی هستند .گویندمیبارهای خطی  را
 به شرح زیر می باشند: بارهای هارمونیک زابیشترین  ولتاژشان نباشد.

 (ه القایی، المپ گازی وفلورسنت ..)کور دهدمیها رخ  در آن( تجهیزاتی که تخلیه یا قوس الکتریکی 1
 ( تجهیزات الکترونیک قدرت)مبدل ها، یکسوکننده ها، درایوهای سرعت متغیر و...(2
 CTجریانترانس ( 3
 و منابع تغذیه بدون وقفه آن ها ( کامپیوترهای شخصی4

 اثرات هارمونیک بر تجهیزات -18-4

نسدبت بده حالدت  جریدانوجدود اعوجداج درشدکل مدوج ولتداژ یدا  نشانگر در سیستموجود هارمونیک 
 شدود. یدا حفاظدت هدا اشدتباه تجهیدزات و بده عملکدرد منجدر دتواندمیاین اعوجداج  سینوسی است و

 آنها عبارتند از: آثار می شوند و اثر وجود بارهای غیر خطی تولید در هاهارمونیک

3 50 150Hz 



 خالصه روش های حل سریع مسائل درنظام مهندسی برق                                              480

www.inamad.ir 

وختن مندابع سد-3 ازن هداخدخرابدی -2 حد هادی هدا ش ازسیم نول و گرم شدن بی در جریاناضافه -1
 دریریکندواختی غ-7 اعوجداج ولتداژ-6 فدزایش اثرپوسدتیا-5 افزایش تلفات تدرانس-4 کامپیوترهاتغذیه 
 اندازه گیری میترین  ها خطا در-8موتورهای القایی  گشتاور
 پیکضریب  -18-5

 مدوثر جریدانپیدک بده  جریدانضریبی) کده نسدبت  با بارهای غیر خطی شدت اعوجاج شکل موج را در
 نشان می دهند. پیک ضریببنام  است(

 

 امدا اسدت. بدا برابدرضریب پیدک اهمی خالص که شکل موج کامال سینوسی است مقدار بار در
 ایدن عددد شد)مثال برای پرینتدر خواهد ضریب پیک بیشتر اگر شکل موج دارای هارمونیک باشد، مقدار

 است(. 3

 
 پارامترهای موثردرضریب پیک 18-1شکل

 طیف فرکانسی چیست؟ -18-6

 منحنی نمایش دادیم. یک روش دیگر برای نمایش اندازه)دامنده( صورتبه، شکل موج را 18-1شکل در
نمدایش  روش سدنتی درهارمونیدک پایده( داریدم کده یدک  درصدی از صورتبه)هاهارمونیکیک از  هر

 طیف فرکانسی نام دارد.که فرکانس های شکل موج است 

 
 یف فرکانسیقنمایش دامنه هارمونیک یک شکل موج غیرخطی با 18-2شکل

P
P

rms

I
K

I


PK2
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  ز هارمونیک سوم حضور داشته باشدا %40در صورتی که: 

 انتخاب اندازۀ کابل بر مبنای جریان خنثی بوده که برابر است با: جواب :

 

  گرددمیانتخاب  2mm 10یک کابل از جداول استاندارد، ، با توجه به جریان سایزین  برای این بار

 
   را محاسبه نمایید. اندازۀ کابلحضور داشته باشد، از هارمونیک سوم  %50در صورتی که  تکلیف :

 :  جواب
 
 
 
 

 کننده سه فاز غیرخطی به شرح زیر است:جریان یک مصرف -47
 

کنندده چقددر شدده بدرای تغذیده ایدن مصدر با توجه به جدول ارائه PVCحداقل کابل مناسب با عایق 
 است؟

 

 
 مقدار مؤثر کل جریان )جریان مؤثر واقعی( عبارت است از :  :جواب

2 2 2 2 2 2

rms.Tot 1 2 3 rms.Tot

1 1
I   I I I I   205 33 8 146.94 A

2 2
        

میلیمترمربع ) با جریان مجاز  50سؤال، سطح مقطع  PVCدر نتیجه، طبق جدول جریان مجاز کابل های 
 آمپر( مورد قبول است. 153

33 (% ) 3 0.4 37 44.4
44.4 51.6

. 1 1 0.86

B N
N

T n h

h I I
I I A

K K K
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 یم شهیکه هم دیکن یم افتیرا در یز یهمان چ د،یرا انجام ده دیداد یانجام م شهیکه هم یاگر کار 
 (نزیراب ی. )توندیگرفت
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وجدود  یونیدزیرندده تلویگ یادیدنده تعدداد ز ییهادر ساختمان:  موارد استفاده از سیستم آنتن مریزی
ك آندتن مجدزا نصدب یدرندده یهدر گ یم برایبخواه کهدرصورتی( یمسكون یهاها و برجدارد)مانند هتل

هدا بدر آنتن ییو القا ییت فضایمحدود -ر بروز خواهند نرد: یدر ز ذکرشدهمانند موارد  یم مشكالتیینما
ن رفدتن یاز بد -رندده یگآندتن تدا  ینشدمیها و سرنددهیتك گتك ینصب آنتن برا ینه باالیهز -گر یكدی
رندده یهدا تدا گآنتن ینشدمیس یحجم باال -ها از آنتن یظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگل ییبایز
ك یدن اسدت نده از یدا یشدنهادیندار پراه ذکرشددهبه وجود خواهد آورد.با توجه به موارد  یز مشكالتین

مدام ت ین آندتن بدرایدت شدده توسدط اافدیگنال دریها استفاده گردد و چدون سدرندهیتمام گ یآنتن برا
ها رنددهین گیع آن بدیدگنال و توزیش مقددار سدیافدزا یبدرا یزاتینخواهد بود لذا از تجه یها نافرندهیگ

 م. یننیاستفاده م
 ر است :یبه شرح ز یاستفاده از آنتن مرکز  یایمزا مزایای استفاده از آنتن مرکزی :

ال یکدم کدردن طدول کابدل کواکسد– 2 یونیدزیامدواج تلوف یاز تداخل، انعکداس و تضدع یر یجلوگ-1 
 -4 و غیدرهدر اثدر بداد ، طوفدان ، بدر  و بداران  هداآنتندن به یب رسیاز آس یر یجلوگ– 3 شدهاستفاده
سدتفاده ا - 5بدا آندتن مجدزا  یستم هدایبا س یکیل الکتریو وسا یبرق شهر  هایمزاحمتاز  یر یجلوگ
ب صدیکسدان بدا توجده بده ن طوربدهر در همه طبقات یصدا و تصوتر ت مطلوبیفیک – 6نه از آنتن یبه

 ساختمان ینما یظاهر  ییبایو ز یاضاف هایآنتنحذ   – 7 فایرآمپلی
 
 MATV MASTER) یآنددتن مرکددز  هایسیسددتمزات یددتجه : بندی تجهیددزات آنددتن مرکددزیدسددته 

ANTENNA TV  زات پددردازش و یددو تجه یونیددزیگنال تلویه سددیددزات اولیدداز تجه ایمجموعدده( شددامل
و هد  از  باشدمی یونیزیتلو هایگیرندهن یال بیکواکس هایکابلق یع آن از طریگنال و توزیت سیتقو
 باکیفیدت یر یافدت تصدویرندده جهدت دریهدر گ یگنال مناسدب بدرایسطح س کردن مهیا هاآن یبرقرار 
 : گرددمیم یتقس یاصل دودستهبه  MATVستم یزات سی. تجه باشدمی قبولقابل

زات شددامل آنددتن و یددن تجهیددا:  (Head End Equipment) تجهیددزات ابتدددایی تهیدده سددیگنال-1
 می باشند. (کنندهتقویتبوستر)

بوسدتر ق یدکندد و از طر یافدت مدیرا در یونیدزیاسدت کده امدواج تلو یله ایآندتن وسدآنتن تلویزیون : 
 یفلدز  یشاخه هدا یک سر یون از یزیرساند. آنتن تلو یون میزیتلویال به کواکس هایکابلو  فایرآمپلی
 شود.یوم هستند، ساخته مینیموال از جنس آلومعکه م
 افت کنند .یا هر دو را دری UHfا ی VHfند امواج توان یاز و کاربرد مین برحسب هاآنتن 
رد. در یگ یقرار م مورداستفاده یونیزیت امواج تلویتقو یاست که برا یله ایوس:  یا بوستر فایرآمپلی 

اد باشد، یز ها زمورداستفاده یا تعداد مقسم ها و پریال یکه طول کابل کواکس یمسکون یمجموعه ها
ن یابد در اییکاهش م یونیزیباشند، لذا شدت امواج تلو یافت م ین قطعات دارایک از ایچون هر 
. شودمیاستفاده  کنندهتقویتا ی فایرآمپلیت امواج از ین کاهش و تقویجبران ا یمواقع برا
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مجاز شود باید اختال  مقدار اندازه گیری شده و حداقل مجاز، به تقویت کننده اضافه شود تدا تقویدت 
 د سیگنال الزم را تامین کند.توانکننده ب
باید از حدداقل با توجه به توضیحات باال به این نتیجه رسیدیم که سیگنال ن فایر :آمپلی بوستر انتخاب

سیگنال مجاز کمتر و یا از حداکثر سیگنال مجاز بیشدتر باشدد. لدذا بایدد قددرت تقویدت کنندده طدوری 
انتخاب گردد که در طبقات انتهایی سیگنال از حدداقل کمتدر نشدود و همچندین در طبقدات فوقدانی از 

 حداکثر مجاز بیشتر نشود وگرنه تصویر خراب خواهد شد.
 : شودمی، دو نوع افت محاسبه مناسب قدرت آمپلی فایر خالصه برای محاسبه قوربه
حداکثر افت سیستم، برای اینکه قدرت بوسدتر طدوری انتخداب شدود کده در طبقدات انتهدایی افدت : 1

 سیگنال نداشته باشیم.
حداقل افت سیستم، برای اینکه قدرت بوستر طوری انتخاب شود که در طبقات ابتددایی افدزایش و : 2

 .رخ ندهداشباع سیگنال 
 اتافت طبقد کافی است: جهت محاسبه حداکثر افت،  محاسبه حداقل و حداکثر افت سیگنال -19-1-1
قل قدرت تقویدت کنندده وهرکدام بیشترشدافت بدترین مسیرخواهدبودکه مال  تعیین حدا را محاسبه

و همچنین جهت محاسبه حداقل افت نیز، هدر طبقده ای کده کمتدرین افدت را داشدت، مدال  باشدمی
. امدا ایدن روش طدوالنی و زمدانبر بدوده و مناسدب زمدان باشددمیانتخاب حداقل افت)بهترین مسدیر( 

 : کنیممیمحدود سر جلسه آزمون نیست. لذا با روش تستی و ابتکاری اقدام به محاسبه 
بددترین  )کنددمی ایجداد مسیری کده بیشدترین افدت را :افت سیستم  حداکثرمحاسبه سریع  روش

سدوال مواجده  دو اینجا بدا در .جمع کنیم هم بارا  افت تک تک تجهیزات مسیر گرفته و نظر مسیر( در
 هستیم :

 نیست( منابع دیگر در و باشدمی مولف روش حل ابتکار و بندیدسته)این نوع                  
  کدام قبقه شروع کنیم؟ از الف(
جعبده  افدت انشدعاب( را بدا یکی مانده به پایین ترین طبقدهما قبل ابتدایی)جعبه تقسیم  عبوریافت 

جمدع  بداهمبدین آن دو جعبده تقسدیم را  افدت کابدلهمچندین  تقسیم ابتدایی)پایین ترین طبقده( و
                  ، حال سه حالت داریم :           میکنیم

 ابتدداییطبقه ما قبدل  ازحاصل شد،  عدد از تربزرگ جعبه تقسیم ما قبل ابتدایی، افت انشعاب اگر (1
 کنیممیشروع 

شدروع  قبقه ابتدایی ازحاصل شد،  عدد از ترکوچک جعبه تقسیم ما قبل ابتدایی، افت انشعاب اگر (2
 کنیممی

 از کددام فرقدی نمدی کنددحاصدل شدد،  عددبا  برابر ابتدایی، جعبه تقسیم ما قبل افت انشعاب اگر (3
 کنیم شروع طبقه
 کدام پریز شروع کنیم؟ از ب(
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در صورت سوال بحثی از اختال  سیگنال و حداقل وحداکثر نشده، لذا به محاسبه حداکثر افدت  جواب:
 طول متر100دسیبل برای هر10 را افت کابل. کنیممیطبق روش تستی اقدام به حل  .کنیممیبسنده 

 دسیبل افت کابل داریم : 0.1هر یک مترعنوان کرده، یعنی با تناسب برای 

 متر طول 1برای  افت کابل 

 افدت انشدعاب( را با جعبه تقسیم یکی مانده به پایین ترین طبقه) عبوریافت  ؟ کدام قبقه از 
را  () بدین آن دو جعبده تقسدیم افت کابدل( وهمچنین جعبه تقسیم پایین ترین طبقه)

 : کنیممیجمع  باهم
                          مجموع

 شدد، از ()حاصدل عددد از تدربزرگ ،()جعبه تقسیم ما قبل ابتدایی افت انشعاب چون
 کنیممیشروع  ابتداییطبقه ما قبل 
اینجا  پریز انتهایی)در بین آن و افت کابل را با(پریز یکی به آخر) افت عبوری ابتدا از کدام پریز ؟

  کنیممی( را باهم جمع )افت پریزانتهایی ( و2
 مجموع

اسدت، فرقدی برابر با مجموع عدد محاسبه شدده  چون افت انشعابی پریزیکی به آخر 3حال طبق حالت 
میدانی فقدط افدت پریدز  پریز انتهایی شروع شدود, . وقتی محاسبات ازکنیم شروع کدام پریز از کندمین

 . کنیممیافت را محاسبه  ABCDHانتهایی مسیر  پریز ازبه انتخاب  عبوری خواهد داشت.
 افت کابل)ازپریزانتهایی( 

 افت طبقه دوم)ازپریزانتهایی(  
 صحیح است گزینه د

 
 

10 100 10
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1 100
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)دراینجا صفر(  انتهایی بین آن وپریز بلکاافت رابا ( پریزیکی به آخر) افت عبوری کدام پریز؟ از

  کنیممیرا باهم جمع ( )افت پریز انتهایی و

 مجموع                                                                     
تدا افدت  کنیممدیشدروع  آخدر اسدت، ازپریدز 4از تدربزرگ بوده و 6یکی به آخر چون افت انشعابی پریز

 حداقل شود

    نهمافت ازطبقه                    
 صحیح است (دگزینه)
 
چنانچه تفاوت سطح سیگنال در شبکه توزیع برای اینکه سیگنال در حد اشباع و یا کمتر از حد  -3

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهبل باشد، کدامدسی 25مینیمم نباشد، حداکثر 

کننده بر اساس حداقل افت انتخاب گردد، سطح سیگنال در قبقات پایینی تقویتچنانچه قدرت الف( 
 کمتر از حد مینیمم خواهد بود.

کننده بر اساس حداکثر افت انتخاب گردد، سطح سیگنال در قبقات باالیی در چنانچه قدرت تقویتب(
 حد اشباع خواهد بود.

 حد مینیمم وجود ندارد.مشکلی از بابت سیگنال در حد اشباع و یا کمتر از ج( 

 هر دو صحیح است.ب و  الفهای گزینهد( 

، یعندی باشدد بلدسدی 25تفاوت سطح سیگنال در شبکه توزیع حداکثر که  شودمیوقتی گفته  :جواب
 کمتدر ازآخر  در طبقات افت و همچنیننبوده  بلیدس25 از شتریباول  در طبقهسیگنال  افزایشاینکه 

 21بدر اسداس حدداقل افدت کننددهتقویتقدرت  لذا چنانچه نشود(. 25 از شتریب)افت باشد بلدسی 25

از  خواهدد بدود کده بیشدتر  در طبقات پدایینی افت سیگنالانتخاب گردد،  بلدسی
 خواهد بود. بلیدس25

سدطح سدیگنال در طبقدات افزایش انتخاب گردد،  47بر اساس حداکثر افت کنندهتقویتچنانچه قدرت 

 در حد اشباع خواهد بود. است و بلیدس25 مجاز حداکثر از بیشتر بوده که باالیی

 صحیح است( دگزینه)
 

قدرت آمپلی فایر چقدر باشد تا در قبقات پایین افدت ایجداد نشدده و همچندین در قبقدات  : 1تکلیف
 باالیی سیگنال به اشباع نرود ؟

 بلسید 21 (د                بلدسی 47 (ج               بلدسی 46(ب      بل       دسی 25(الف

2db

2db

db4202 

2 2 2 15 21db    

47 21 26db 

47 21 26db 



  505                                                          سیستم های جریان ضعیف      _ نوزدهمفصل 

 

 سیستم صوتی -19-2

 تعاریف و مشخصات مربوقه -19-2-1
های الکتریکی به صوت را بر عهده داشته دستگاهی است که وظیفه تبدیل سیگنال : سیستم صوتی

 دا را بههمچنین با توجه به وات یا قدرت آن بلندگو سیگنال الکتریکی دریافتی را تقویت کرده و ص
 نماید.صورت قوی تر پخش می

 مشخصات بلندگو
 مقدار توانی که بلندگو به انرژی صوت تبدیل می کند.:   توان بلندگو

 مقدار امپدانسی که بلندگو در مقابل عبور جریان از خود نشان می دهد.: امپدان  بلندگو 
 صوتی می باشد.پاسخ فرکانسی : توانایی بلندگو در بازسازی فرکانس های مختلف 

 باشدد. یمد (db)بدل یحاصل از بلنددگو بدر حسدب دسد یخروج یواحد فشار صوت: فشار صوت بلندگو 
وات اسدت کده در  1 یورود گنالیاعمدال سد یشود به ازا یبلندگو درج م یکه رو یمعموال فشار صوت

مثدال مفهدوم بده عندوان  .می گویندد( SPL)که به آنشده است یر یاز بلندگو اندازه گ یمتر  کیفاصله 
 کیدشدت صوت در فاصله  میبده گنالیس ندگوبل نیوات به ا1است که اگر  نیبل ا یدس 100بلندگو 
 ایدتعدداد بلنددگو هدا  دیددر فاصله دورتدر با یفشار صوت شیافزا یخواهد بود و برا بلیدس 100 ،یمتر 
 .ابدی شیافزا یورود توان

 یر است.دگو متغدسی بل بسته به نوع بلن 110دسی بل تا  85خروجی یک بلندگو از  یفشار صدا
 خروجی یصدا فشار گو بلند

 93dbتا85 سقفی یا دیواری یبلندگوها
 106dbتا90 ستونی یبلندگو
 110dbتا95 یشیپور  یبلندگو

 جدول فشارصوتی بلندگوهای مختلف
 متری یا بیشتر؟2چرا گفته شده در فاصله یک متری؟ مثال چرا نگفته در فاصله  سوال:
 

 تعداد بلندگو باشد، افزایش صوت عبارت است از : Nاگر بلندگو : تعدادافزایش فشار صوتی با افزایش 
 بلندگو تعدادافزایش فشار صوتی با افزایش  

دسیبل موجود است، فشار صوت با وجود یک بلندگو دیگر با     100یک بلندگو با فشار صوتی -آزمونه
      همان مشخصات چقدر می شود؟ 

 
توان بلندگو)حسب وات( باشد، افزایش  Pاگر افزایش فشار صوتی با افزایش توان ورودی به بلندگو :

 صوت عبارت است از :
 بلندگوتوان  افزایش فشار صوتی با توجه به 

10 ( )Log N

10 ( ) 10 (2) 3 100 3 103Log N Log db    

10 ( )Log P
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عنوان شد، این رابطه وقتی صادق است که منبع  20در رابطه فوق کاهش صوت در اثر فاصله با ضریب

)مجموعده مندابع  Line Arrayصوتی حجمی)نقطه ای یا انفرادی( باشد.اگر منبع صوت به صورت خطی
  10صوتی، مثال چندین بلندگو به صورت ستونی در کنار هم( باشد، افت صوت کمتر بوده و با ضریب

 (Line Array)افزایش فاصلهفشار صوتی با  کاهشخواهد بود. یعنی :      
پخش  یها ستمیس ینسل تکنولوژ  نیدتریجزء جد: ( Line Array) یار  نیال یها ستمیس -19-2-2

 یصددا را بده منبدع خطد یاست که منبع حجمد یستمیس یار  نی. در واقع ال دنباش یصدا در جهان م
در  یقداست کده بده صدورت اف کسانیاز عناصر بلندگو  یمتشکل از تعداد ستمیس نیا. کند یم لیتبد
افدت فاصدله کمتدری برخدوردار ( نصدب شدده و از LEFT)( و چدپRight)و بده صدورت راسدتخط  کی

کده در  یافدراد یبده عبدارت دباشد یفضا مد یصدا در تمام کنواختیپخش  یارر  نیال یایمزا .ازهستند
 خواهند شنید . کسانیحجم صوت را به صورت  یاند همگآخر نشسته ای یانیصفو  اول، م

باتوجه به نکات فوق، برای اینکه برد صوتی افزایش پیدا کند و بتوانند صدا را در نقاط دور دست نیز 
از بلندگوها به  و...کنسرت  ی؛ اجرا یورزش یتلاتر ؛ تاالرها ؛ سالنها یآمف  یها در سالنپخش کنند 

 استفاده می کنند تا افت در اثر فاصله کمتر شود. (Line Array)صورت 

 
 در یک سالن کنسرت مشاهده می کنیدرا  (Line Array)کل سیستمدر ش

10 ( )D LOG L 
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وات مدی 50و30و15و10و7و5و3و1و0.5تدرانس هدای تطبیدق  تدوانفایر از آن استفاده مدی شدود. ندرم 
 د.نباش

 
تعداد بلندگوهایی که مجاز هستیم به  توانهر بلندگو می  توانخروجی آمپلی فایر و  توانبا توجه به 

 به نمونه زیر توجه کنید . .شود را محاسبه کرد نس تطبیق متصلترا
 

 40ولتی آمپلی فایر100توسط تران  مچینگ به خروجی  توانواتی که می 4تعداد بلندگوهای آزمونه
 وات وصل کرد را محاسبه کنید؟

 عدد25 عدد                        د(8عدد                        ج( 10عدد                      ب( 4الف( 
هدر  تدوانخروجی آمپلی فایر)با احتساب تلفات مسدیر(را بده  توانجهت محاسبه تعداد بلندگو،  جواب:

آمپلی فایر به بلندگو نمی رسد ومقدداری از  توانبلندگو تقسیم می کنیم. توجه داشته باشید که تمام 
 % تلفات داریم :20درصد( در سیم رابط وترانس مچین  تلف می شود. لذا با فرض20تا10) توان

 
 است  حیصح ج نهیگز

 
با هدم سدری یدا مدوازی ویدا سدری  توان: بلندگوها را می  سری و موازی نمودن بلندگوها -19-2-6

موازی نمود، البته به شرطی که امپدانس معادل بلندگوهای سری یدا مدوازی شدده برابدر بدا امپددانس 
آمپلددی فددایر باشددد.توجه داشددته باشددید کدده در بلندددگوهای اهمددی در مددوازی کددردن تعددداد بلندددگوها 

 .محدودیت داریم اما در بلندگوهای ولتی این محدودیت وجود ندارد
 

صدوتی)تقویت کنندده یدا آمپلدی  سینوسدی سیسدتم نامی قدرت:  قدرت آمپلی فایر بلندگو -19-2-7
باید حداقل معادل جمع قدرت های بلندگوها، با احتسداب قددرت خروجدی از ترانسدفورماتورهای  فایر(

 ایر ازو نباید توان آمپلی فدباشددرصد( 20تا10)معموالها و افت توان در مسیرهای سیم کشیآنتطبیق 

40 8
40 40 %20 8 9.5 9

4

Amp

Amp S

S

P
P w w N

P
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 عدد 10-2زون شماره 
 عدد 12-3زون شماره 
 عدد 12-4زون شماره 
 عدد 8-5زون شماره 
 عدد 10-6زون شماره 
 عدد 10-7زون شماره 
 عدد 30-8زون شماره 

1 )22                            2 )9                             3 )11                             4 )16 
به جزء محل اتصال لور به سیستم مرکزی اعدالم حریدق کده بده ایزوالتدور داخلدی در تدابلوی جواب : 

بینی ایزوالتدور الزامدی شود، پیشمرکزی مجهز است، در هر نقطه که لور از زونی وارد زون دیگری می
 2خروجی هر زون )یدا ورودی بده زون بعددی( الزم اسدت و همچندین  ایزوالتور برای محل 9است. لذا 

که تعداد اجزای سیستم اعالم حریق بین دو ایزوالتدور بدیش  8و  1های ایزوالتور اضافی هم برای زون
باشد در نتیجه مجموعا  حداقل ایزوالتور مورد نیداز در لدور سیسدتم اعدالم باشد، نیاز میعدد می 20از 

 صحیح است. 3گزینه باشد.عدد می 11حریق مذکور، 
 

. برای قبقات پارکینگ سیستم باشدمیپالن قبقات یک ساختمان مسکونی مطابق شکل ها  -مسئله 
بینی شده است. سه عدد حسدگر جریدان آب )دو عددد بدرای انشدعاب شبکه بارنده تر )اسپرینکلر( پیش

یکی هم در ایسدتگاه پمپداژ )محدل اسدتقرار لوله اسپرینکلر برای قبقات زیرزمین اول و زیرزمین دوم و 
یدک المدان )واحدد( در  عنوانبدهبینی شده است. هر حسدگر جریدان آب پمپ های آتش نشانی( پیش

 .باشدمی. ایستگاه پمپاژ در قبقه زیرزمین دوم شودمیسیستم اعالم حریق در نظر گرفته 
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13=115-

128 
 13=115-128  

18=110-
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فضای 
خالی در 
 لوپ

صورت مدار مجزا به محل نصب با توّجه به متن مسلله )مداربندی هر طبقه و سقف کاذب هر طبقه به
ر نظدر مدارهای طبقات مختلف، هر کدام باید یک لور دلذا ستم اعالم حریق اجرا شده است( مرکز سی

لور خواهیم داشت، اما سوال حدداقل تعدداد لدور را خواسدته، اگدر بخدواهیم  8حداکثر گرفته شود و 
مجداز در داخدل  براساس حدداکثر المدان با محدودیت المان سقف کاذب را به لور طبقات اضافه کنیم

لدور  4تم اعدالم حریدق، هدای مرکدز سیسدتعدداد لورمواجه می شدیم بنابراین   عدد(، 128هر لور )
. لذا سقف کاذب طبقده همکدف و اول و هچندین سدقف کداذب طبقده دوم و سدوم را بدا هدم باشدمی

 ت.لور خواهیم داش 6ترکیب کرده و دو لور مشتر  نیز به مجموعه اضافه خواهد شد و جمعا 
 صحیح است. 3گزینه 

 
یلی مچند  Fire modeمجموع لور ها با توجه به تعداد المان های آن ها در  Laod Factorمقدار  -39

 باشد؟آمپر می
1 )877                        2 )416                          3 )1000                        4 )1500 

 ها به شرح جدول ذیل خواهد شد.مجموع تعداد هریک از المانهای جدول، طبق داده جواب :

 داخل لوپ تعداد المان های

 دتکتور حرارتی 40
 دتکتور دودی 480
 Beam detectorدتکتور شعاعی 20
 شستی اعالم حریق 60
 آژیر 20
 اینترفیس 40

 Load Factor( در محاسدبات Fire Modeحال با توّجه بده فرضدیات مسدلله داریدم: در هنگدام حریدق )
بات منظددور % در محاسدد20های اعددالم حریددق: دتکتورهددا و شسددتی %  و100هددا:  آژیرهددا و اینترفیس

 گردد.می
اند، بصدورت آمداده بکدار در هنگام حریق فعدال نشددههایی که المان Load Factorنکته: در محاسبات 

(Standby Modeبوده و در محاسبات مربوطه، مقدار جر )(  یانStandby Modeآنها لحاظ می ).گردد 
 در نتیجه خواهیم داشت: 
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 هدایفرمان سیسدتم نیدا سداختمان در زلزلده حسدگر فرمدان شدبکه از اسدتفاده صورت در :2 یادآور ی
 بده مسدتقیم و مسدتقل طوربده ای و ساختمان هوشمند تیریمد سیستم قیطر را از قطع و خطراعالم
 یورود متوسط فشار یتابلوها قبیل از برقی تأسیسات آسانسورها، اجزاء سوخت، گاز یورود برق شیر
 بدرق ینیدرو و( نرمدال)یعاد بدرق اصلی ضعیف فشار یتابلوها ای و اختصاصی برق ُپست در شهر برق

 یویسدنار طبدق و زلزلده بده هنگدام نه تجهیزاتی و هادستگاه ریسا و (یاضطرار  ژنراتور زلید)یاضطرار 
 .نمود خواهد ارسال شوند، متوقف دیبا هاآن نارنرد ،شدهتعریف

 
 
 

 بدازخوانی و تهیده بسدته فدیلم آموزشدی،  ،برداریکپی نیهمچن کتاب و رمجازیهرگونه عرضه غ هشدار:
 اید یکدار  مشدابه اید خود یاضافه نمودن به منابع آموزش کتاب و از متونگرفتن  الهام و اتیادب رییتغ
 یمعندو و یهرگونه سو استفاده درجهت منافع مداد طورکلیبهکتاب به نام خود و  نیمطالب ا سیتدر
 لحداظ از فعدل حدرام و یشدرع لحداظ از بدوده و مؤلدفحقوق  نقض اخالقا  کتاب،  نیاز ا یمعنو و غیر
و توسط وکیل موسسه مجدانه تا حصول نتیجه پیگیری قضدایی خواهدد  شودمیجرم محسوب  یقانون

شد. لذا کتاب سازها و تضمین سازها و متخلفین فضای مجازی بدا هدر گونده دسدت درازی بده حقدوق 
هده موارد مشکو  به واحد انتشارات اطدالع مخاطبان محترم در صورت مشا مولف برخورد خواهد شد.

 داده و مژدگانی دریافت نمایید.
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیستمفصل 

هوشمند سیستم مدیریت 

 (BMS)ساختمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دیمگر آنکه جرأت چشم برداشتن از ساحل را داشته باش د،یرد شو انوسیاز اق دیتواننمیهرگز 
 کلمب( ستفی)کر
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 (BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان ) -20-1

 و تجهیزات روشنایی هاسیستم -20-1-1
، بده شدودمیممتدد اسدتفاده  صدورتبهکه از روشنایی الکتریکی  هاساختماندر فضاهای عمومی کلیه 

لومن بدر وات، الزامدی اسدت. بهدره  55کارگیری المپ های کم مصر  )پر بازده( ، با حداقل بازده نوری 
مسدکونی کده از روشدنایی  هایسداختمانگیری از المپ های کدم مصدر  در کلیده فضداهای داخلدی 

. شدودیم، به ویژه در فضاهای نشدیمن و آشدپرخانه، توصدیه شودمیممتد استفاده  صورتبهالکتریکی 
درون یدا روی سدقف بایدد دارای بازتابندده هدایی باشدند، تدا  شددهنصبی روشدنایی هاسیسدتمتمامی 

 بیشترین روشنایی به فضا برسد.
 هاساختمانو تجهیزات روشنایی متداول و نوین که در نورپردازی مصنوعی فضاهای داخل  هاسیستم

 مطرح هستند عبارتند از :
 المپ های التهابی( 1
 مپ تخلیه در گازال( 2
 المپ های دیودی )ال.ای.دی(( 3

آنچه در انتخاب منابع روشنایی مصنوعی حائز اهمیت است، باال بودن بازده نوری و شاخص نمود 
ی نورپردازی نباید باعث تحت الشعاع قرار هاسیستمرن  است، و در هیچ شرایطی، افزایش بازدهی 

 گرفتن آسایش بصری بهره برداران گردد. 
 

 های هوشمند روشناییسیستم -20-1-1-1
 : شودمیی روشنایی موجود شامل موارد زیر هاسیستمبعضی از 

 ایافزارهای رایانهالف( خاموش و روشن شدن اتوماتیک با استفاده از سلول های نوری یا نرم
 ب( تنظیم میزان نور از طریق استفاده از پنجره های فتوکروماتیک

 اص برای تنظیم نور از طریق کامپیوتر یا با استفاده از تلفنج( اجازه دادن به اشخ
 ایافزارهای رایانهد( قطع یا وصل کردن مدارات با استفاده از نرم

 ذ( مدیریت مصر  انرژی از طریق مشاهده ساکنین ساختمان و تنظیم روشنایی بر اساس آن.
در ذیل آورده شده  هاآنبعضی از ی هوشمند روشنایی مزایای متعددی است که هاسیستماستفاده از 
 است :

شدود نده بدر ( کنترل هوشمند روشنایی بر اساس شدت نور موردنیداز و مناسدب هدر فضدا تعریدف می1
اسدداس تعددداد و تنددوع پمددپ هددای روشددنایی و ایددن همددان عامددل اصددلی کدداهش انددرژی مصددرفی در 

 .باشدمیها ساختمان
نتی و ندوع هوشدمند وجدود دارد آن اسدت کده در های روشدنایی سد( تفاوت اساسی که بین سیستم2

ساختمان هوشمند، سیستم انتقال قدرت و سیستم کنترل کامال  مجهز از یکدیگرندد و ایدن بده معندی 
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 PTو ترانس ولتاژ CTجریانترانس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 د،یکه انجام داده ا یینه کارها دیشو یناراحت م دیکه انجام نداده ا ییسال بعد شما از کارها ستیب

. دیو خطر کن دیآزاد بران یآبها یو از ساحل امن خود به سو دیتان را از ساحل باز کن قیپس طناب قا
 (نی. )مار  توادیو کشف کن دیبساز ایرو د،یجستجو کن
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 1و 0.5کدالس ودقیق  گیریاندازهرای ب 0.2که کالس5-3-1-0.5-0.2-0.1: عبارتندCTانواع کالس دقت 
 .شوندمیفشارمتوسط استفاده ن در هرگز 5-3-0.1صنعتی وکالس  برای کاربرد

 را تحلیل کنید؟ با مشخصات جریانترانس  :2تکلیف
ندامی  جریدان عبدوربده ازای (10Pیدا5P)مقادیرCTمعادل خطای مرکب  :( Pکالسب : کالس حفاظتی)

روبدرو نمدایش  صدورتبهکالس دقدت را  اگر ترسادهبه بیان  .باشدمی( ALFدقت اولیه)خطا حدضریب 
 دهیم :   

 نامی جریانبرابر خطادریعنی  
خطای مرکب(، از جددول زیدر اسدتفاده  از نامی)غیر جریانبه ازای  خطا توجه داشته باشید جهت مقدار

 .کنیممی

 جریانخطای فازدر 
 نامی

به  جریانخطای 
 نامی جریانازای 

 خطای مرکب به ازای درصد
 ینام جریان(برابرALFبرابر)خطا 
() 

 Pکالس

 5P 5% %1 60دقیقه
 10P 10% %3 بدون حد

 باشد، دقت رفتار  بیشترهرچه خطای مرکبCT  برعکس. و شودمیکمتر 
 دتواندمی و گویند نامی اولیه را جریاننامی حددقت اولیه به  جریاننسبت  ALF):خطا(ضریب حددقت

 (.باشد) 30یا20-15-10-5
 

 را تحلیل کنید؟ با مشخصات جریانترانس  -آزمونه
در مدورد تحلیدل کدالس ااسدت.ام آمپرولدت 15بدردن آمپر و 1ثانویه و جریان 100اولیه جریان جواب:

 داریم:
آمپر عبدور 100 اولیه وقتی از است. 1% از کمتر آمپر، طبق جدول فوق، خطا 100 اولیه نامی جریان در
 از کمتر نیز ثانویهآمپر، خطا در  100 نامی اولیه جریانآمپر خواهد گذشت، لذا به ازای 1 از ثانویه کند
 حسب آمپر  یعنی : خواهد بودثانویه  جریان %1

 5% از مرکدب کمتدر ، طبق جدول فوق، خطدااولیه نامی جریان برابر 10 در
ندامی  جریدانآمپر خواهدد گذشدت، لدذا بده ازای 10 از ثانویه آمپر عبور کند1000 اولیه وقتی از است.
  خواهد بودثانویه  جریان5%  از کمتر آمپر، خطا در ثانویه نیز 1000 اولیه

 آمپرحسب یعنی : 
 

500 ,15 , 0.5
1

VA CL

XPYX%Y

Y

X%





X%

Y

100 ,15 ,5 10
1
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5 10P

1 1% 0.01A A   

1 10 100 1000I A  

10 5% 0.5A A   
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 برق هایشبکه میحر لزوم -22-1

 میددان اثدرات از یجلدوگیر  یبدرا مدنیا یا فاصدله جدادیا منظوربده بدرق هایشدبکه میحدر تیدرعا
 خطرات، از احتراز و برق گرفتگی نظر از منیا فاصله برق، هایشبکه و خطوط انتقال الکترومغناطیسی

 جدادیا همچندین و غیدره و هاسداختمان افدراد، بده برق رسدانی هایشبکه احتمالی صدمات خسارات،
چون جدداول و آیدین .باشددمی شبکه هدا الزامدی نیا تعمیرات و برداریبهره در مداوم دسترسی مکانا

جدید اخیرا اضافه شده است لذا برای جلدوگیری از مدوازی کداری در ویدرایش جدیدد  13نامه در مبحث
مراجعده  13مبحدث 212تدا  209کتاب از آوردن جداول خودداری کردیم. برای این مدوارد بده صدفحات 

 نمایید .
 اصطالحاتوتعاریف  -22-2

 :نیسدت( 13)این موارد در مبحدثروندکار می به شرح زیر به یحاتاصطال تصویب نامه حریم خطوطدر 
 منظوربدهات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل کده ای از تجهیزات و متعلقمجموعه الف د خط برق:

 .گیردمیقرار  مورداستفادهانتقال و توزیع نیروی برق 
هدای زمیندی و زیدر هدوایی و در کابلها در طول خطوط خط فرضی رابط بین مرکز پایه ب د محور خط:

 .سطح آب در طول خط
هدای جدانبی نواری در طول خطوط برق، که در خطدوط هدوایی حاصدل از تصدویر هادی ج د مسیر خط:

 )احداث شدده(منطبدق بدا عدرض مسدتحدثه های زمیندی و زیدر سدطح آب،خط بر روی زمین و در کابل
 ت.مربوطه اس

 .نیروی برق ولتاژ اسمی خطوط :ه د ردیف ولتاژ
 .خطددددی کدددده دارای ولتدددداژ کمتددددر از یددددک هددددزار ولددددت اسددددت: و د خددددط فشددددار ضددددعیف

 .خطدی کده دارای ولتداژ از یدک هدزار ولدت تدا شصدت و سده هدزار ولدت اسدت زد خط فشدار متوسدط:
 .خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و باالتر است :فشارقویح: خط 

 حریم خطوط هوایی برق -22-3
 :شودمیحریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم 

 (2و1 در شکل هایa ) ا حریم زمینی۱
سطح  ردو متصل به آن  (های جانبی خط بر روی زمینتصویر هادی)دو نوار در طرفین مسیر خط

  آمده است. 13مبحث 209جدول صفحهزمین که عرض هریک از این دو نوار در 
 : (2و1 در شکل های cوb ) ا حریم هوایی۲
که  بوده ل(به شکل مستطی) هوا در یهاد اطرا  در یعمود و افقی میحر دو شامل ییهوا میحر

 :شودمی فیتعر ریز شرح به آن فواصل و گیردمیبرق در مرکز آن قرار  جریانهادی 
 : (2و1 یدر شکل هاc)  حریم افقی الف(



 

  

 منابع ومراجع
مقررات ملی،  رفرنس معرفی شده دفتر عنوانبه 13ویراست جدید مبحث کتاب از ویرایش قبلی در

 13جهت بروز رسانی تلوریک مطالب استفاده شده است. به جز مباحث مقررات ملی وراهنمای مبحث
دوره های قبل، از هیچ منبع زبان فارسی استفاده نشده است. بعضی شکل ها  سؤاالتومجموعه 

 استاندارد های معتبر ازجمله و (مؤلف)ترجمه جمله هندبو  اشنایدر ومطالب از منابع زبان اصلی از
IEC,BS5839 استفاده شده است.     ... اینترنت و  و 

 و باشدمیتالیفی  ارائه شده در این کتاب کامال ابتکاری و تستی هایفرمولو  هاروشنکات و تمام 
اولین  برایو  بوده است مؤلفنتیجه تجربیات شخصی  در هیچ منبع فارسی یا زبان اصلی نیست و

نماها  مؤلفی حل سریع مسائل آورده شده است، لذا به هاروشتوسط آی نماد در کتاب خالصه  بار
قصد سوء استفاده از این روابط را  هاروشیا  و هافرمولیا اشخاصی که به هرنحوی با دستکاری این 

در برابر هر نوع عمل  شدیدا  آی نماد  انتشارات و مولفکه شخص  شودمیداشته باشند هشدار داده 
 گرددمیبا متخلف به جد برخورد  غیر قانونی اقدام قضایی خواهد کرد و

تمرین های  حل مثال ها و ارجمند، اگر نیاز به تسلط بیشتر و اما صحبتی با مخاطبان عزیز و و
 مطالب اینید بسته فیلم آموزشی را از سایت آی نماد سفارش دهید تا به توانمیمتعدد مربوطه دارید 

"حل قالیی تحت عنوان  مؤلفجلد کتاب دیگر توسط همین چند فصل کامال مسلط شوید. همچنین 
دوره گذشته  سؤاالتجهت حل تشریحی  برق" مهندسینظامآزمون قبقه بندی شده  سؤاالتمجموعه 

 " کلید واژگان قالییکاملترین کتاب واژگان کلیدی تحت عنوان و هاروشبه سبک کتاب خالصه 
نشریه دو جلدی  و 13شامل تمام مباحث از جمله راهنمای مبحث شامل برق" مهندسینظامآزمون 

که  به چار رسیده است" 13تحت عنوان "راهنما تصویری مبحثی کتاب دیگر  و همچنین 110
 تست هایید از سایت آی نماد تهیه نمایید. نکته مهم اینکه حتما یک هفته مانده به آزمون توانمی

آزمون های آزمایشی شرکت نمایید تا نحوه صحیح مدیریت زمان وتست زنی را  در تالیفی حل نموده و
آزمون های آزمایشی آی نماد  ید درتوانمیلزوم  در صورتتمرین کرده وپی به نقاط ضعف خود ببرید. 

تمام  تهران و استانکه در  برق مهندسینظامآمادگی  و غیر حضوری حضوریکالس های و 
 .شرکت نمایید  گرددمیی کشور برگزار هااستان

 با سپاس
 مرتضی رضایی
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