
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    η=0.89و  P=22 kW ،cosφ=0.87 ،V=400V مفروض است: ریبا مشخصات ز يموتور مسئله)

و  AC1 يکتورهامشخصات کنتا باشد. یآن م ینام انیبرابر جر 5موتور  يراه انداز انیشده و جر يراه انداز میبه صورت مستق موتور

AC3 گردد. یم فیتعر ریبه شرح ز  

  
  باشد یم ریکنتاکتورها به شرح ز ینام يانهایجر اندازه

9A-12A-18A-25A-32A-40A-50A-65A-80A-95A-155A-150A-185A 
  دیپاسخ ده 2و  1 پرسش هاي به

  استفاده شود، آمپراژ کنتاکتور برابر است با: AC3موتور از کنتاکتور  هیتغذ ياگر برا) 1 پرسش

  A32) د     A65ج)                            A40) ب     A50 )الف

شود توان  نوشته می موتور کنتاکتور در ورودي بوده و جریان آن براساس جریان ورودي موتور تعیین می شود، آنچه رو پالك پاسخ)

                    است:                خروجی
22000

41
3 .cos 3 .cos 0.89 3 400 0.87

out in
in

L L

P P
I A

U U  
   

  
   

الف  ود. گزینهانتخاب می ش (اختصاصی راه اندازي موتور) استفاده شده، پس دقیقا براساس جریان بدست آمده AC3چون از کنتاکتور 

  صحیح است.

  راژ کنتاکتور برابر است با:استفاده شود، آمپ AC1موتور از کنتاکتور  هیتغذ ياگر برا) 2 پرسش

  A155) د                A150ج)                            A50) ب             A185 )الف

) براي راه اندازي 95/0وان باالي ت(کنتاکتور ویژه بارهاي غیر القایی یا با خاصیت القایی کم با ضریب  AC1حال که از کنتاکتور  پاسخ)

ر براب 5راه اندازي  ود. جریانشکل نشمباید جریان آن باالتر برود تا در حین راه اندازي (وجود جریان هجومی) دچار  موتور استفاده شده،

5                                              جریان نامی است:                                                     5 41 205start nI I A      

                   ن جریان قطع یا وصل قابل تحمل کنتاکتور است؛ پس                               این هما
205

1 136.67
1.5

AC A   

  گزینه ج صحیح است.

 استارت زده شود:  یچنانچه شست ریدر مدار شکل ز) 3 شپرس

   .شود ی) چراغ روشن مالف

   ردد.گ یروشن و سپس خاموش م ي) چراغ لحظه اب

  ماند. یم یروشن و سپس روشن باق تاخیر کی) چراغ با ج

  افتد. ینم ی) اتفاقد

با فشار دادن شستی استارت جریان به بوبین کنتاکتور رسیده و  پاسخ)

وصل می شود. با توجه به وجود نگهدارنده کنتاکتور موازي با شستی 

به استارت، در صورت برداشتن انگشت از روي شستی، باز هم جریان 

بویین کنتاکتور رسیده و همچنان کنتاکتور وصل باقی می ماند. 

  گزینه الف صحیح است.

  فصل

  

  
  

  پنجم

 98مهر پاسخ تشریحی آزمون طراحی 

رله چراغ

شستی استارت

شستی استپ

حفاظت مدار

تیغه نگهدارنده
رله 

L1

C1

C1

C1

N
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  است؟ حیرسنت) صحز (فلودر گا هینصب ثابت از نوع تخل يدر خصوص برآورد برق مدار چراغ ها ریز يها نهیاز گز کیکدام ) 4 پرسش

  ییالقا باالستآن به اضافه مصرف  يالمپ ها ی) توان اسمالف

  یکیآن به اضافه مصرف باالست الکترون يالمپ ها ین اسم) تواب

  سب ولت آمپرحبر 2ضربدر  یکیآن به اضافه مصرف باالست الکترون يالمپ ها ی) توان اسمج

  است حیهر دو صح جو  ب يها نهی) گزد

ابت از نوع تخلیه در صب ثهاي نمیزان درخواست نیروي برق چراغ ،13مبحث  39صفحه  1- 2- 4- 13آیین نامه » پ«بندهاي  طبق پاسخ)

   است. صحیح ب. پس گزینه گاز (بند ب) با باالست الکترونیکی برابر توان اسمی مصرفی المپ به اضافه مصرف باالست آن است

  شوند؟ یم میبه چند دسته تقس لیبرق بر اساس زمان تبد يمولدها يطبقه بند) 5 پرسش

  هیثان 15) کمتر از الف

  هیثان 15کمتر از  -  هی) صفر ثانب

  هیثان 15کمتر از  -  هیثان میکمتر از ن -  هی) صفر ثانج

  هیثان 15از  شتریب -  هیثان 15کمتر از  -  هیثان میکمتر از ن -  هی) صفر ثاند

لف ااشد (گزینه فه (صفر ثانیه) ب، راه اندازي ژنراتور می تواند با وقفه یا بدون وق13مبحث  61صفحه  2- 5- 5- 13طبق آیین نامه  پاسخ)

د اشثانیه نیز می تواند ب 15 همان مبحث، براي مولدهاي گازي، بیش از 62صفحه  4- 5- 5- 13آیین نامه » الف«اشتباه است). طبق بند 

اد صریحا قید شده است. ، این اعد110جلد اول نشریه  6فصل نهم صفحه  1- 9(گزینه هاي ب و ج اشتباه) است. همچنین در جدول 

  گزینه د صحیح است.

 تحمل قابل و یامن انیجر از شتریب یمصرف انیجر که یکوئل فن مدار هیتغذ يبرا مناسب ریز يها شکل از کی کدام) 6پرسش 

  است؟ حیصح باشد، یم ترموستات

  
  چکدامیه) د                        2 و 1 شکل) ج                      2 شکل) ب                1 شکل) الف

ا موازي بستن بصورتیکه  رد، درجریان کشیده شده از فن کوئل بیش از ترموستاتی است که در مسیر آن قرار دا با توجه به اینکه پاسخ)

ی براي آن ایجاد ستات مشکلموز ترترموستات و فن کویل و استفاده از مقاومتهایی در مسیر آن، تقسیم جریان رخ داده و جریان عبوري ا

  نمی کند. گزینه ب صحیح است.

 است، مفروض ریز مشخصات با یبرق عیتوز يتابلو) 7 پرسش

 کدام باشد، C (kA9و  A ،B(در نقاط  کوتاه اتصال سطح چنانچه

  است؟ حیصح ریز يها نهیگز از کی

CUI: یبیآس آنکه بدون کباری تنها دیکل که یکوتاه اتصال انیجر 

 ر،یتعم به ازین يبعد دفعات يبرا و باشدیم آن قطع به قادر دنیبب

   .دارد ضیتعو ای و سیسرو

CSI: آن قطع به قادر دفعات به دیکل که يا کوتاه اتصال انیجر 

 و سیسرو ر،یتعم به ازین ای و ندیبب یبیآس آنکه بدون باشد،یم

   .کند دایپ ضیتعو

  .گردد ضیتعو A100 وزیف با MCCB  ،A100 دیکل) الف

 TYPE مشخصات با يدهایکل با A10 ياتورینیم يدهایکل) ب

"C" گردد ضیتعو.  

کلید خودکار
( اتوماتیک) 

A B C

MCB

10A

10kA

TYPE “B”

MCB

10A

10KA

TYPE “B”

MCB

10A

10kA

TYPE “B”

MCCB

In-100A

Icu-25kA

Ics-16kA

کلید خودکار
مینیاتوري



  .ندارد المان ضیتعو ای و اصالح به ازین و نداشته یمشکل چیه تابلو) ج

  .گردد ضیتعو kA25=cs=IcuIو  A100 ینام انیجر مشخصات با يدیکل ای MCCB ،A100  دیکل) د

کلیدهاي مینیاتوري باید باالدست خود فیوز یا کلید خودکاراتوماتیک ، 13مبحث  73صفحه  2- 1- 6- 13آیین نامه » ث«طبق بند  پاسخ)

  گزینه الف صحیح است.. محدودکننده جریان داشته باشند

 نیتر مناسب شوند، دشارژ و خارج مدار از کیاتومات طور به خازن يها پله خازن، بانک يتابلو در شدن باز با باشد قرار چنانچه) 8 پرسش

  باشد؟ یم چه روش

  آنها با خازن بانک يتابلو در نترالكیا و یخازن بانک يهاپله يکنتاکتورها از استفاده با) الف

  بانک يتابلو يورود درب تیوضع و حالت کردن مشخص يبرا BMS ستمیس از استفاده) ب

  ردیگ انجام دیبا اپراتور توسط کار نیا) ج

 چکدامیه) د

ه و ایمین کار با تابلو بانک خازنی را ن وضعیت عملکرد (قطع، وصل و ...) کلید و تجهیزات را بهم وابسته کردبا اینترالك، می توا پاسخ)

می توان دستور قطع به  تابلو،می شود، به منظور جلوگیري از احتمال برق گرفتگی ناشی از دشارژ خازن . زمانی که در تابلو باز افزایش داد

  ینه الف صحیح است.پله هاي خازن را صادر کرد. گز

  . ΣX=0.02 Ωو  ΣR=0.12 Ω؛ شبکه برق شهر: مفروض است ریمطابق شکل ز یعیمسئله) شبکه توز

شبکه برق شهر
Q1

Q2

100L m

2 24 50 1 25mm mm  

23 2.5mm 23 2.5mm

40L m 30L m

کلید خودکار اتوماتیک سه پل

کلید خودکار مینیاتوري تک پل

پریز برق تکفاز

400 / 230V

=Q1

=Q2

=Y

YY

  
X (Ω/km) R (Ω/km)   سطح مقطعCU مس  

11/0  71/8  5/2  

086/0  863/0  25  

083/0  463/0  50  

  دیپاسخ ده 10و  9 پرسش هاي به

  باشد؟یچقدر م  2Q دیاتصال کوتاه کل انیر جرحداکث) 9 پرسش

  A1363) د                     A1500) ج                        A1173) ب                         A1066) الف

                           مقدار امپدانس شبکه برابر است با:  پاسخ)
2 20.12 0.02 0.121NZ      

  :  کیلومتر) 1/0متر ( 100با طول  میلیمتري 50کابل، برابر است مجموع امپدانس دو هادي برقدار، پس حداکثر امپدانس کابل حداکثر امپدانس در 

                             2 2
50 2 2 0.1 0.463 0.083 0.094LZ LZ         

انس شبکه به اضافه مجموع امپدانس هادي هاي برقدار ، برابر است با مجموع امپدQ2براي مقدار حداکثر امپدانس از منبع (شبکه برق شهر) تا کلید 

50                    میلیمترمربعی؛ پس: 50کابل  0.121 0.094 0.215tot NZ Z Z        

 155صفحه  9- 4- 1آیین نامه پ  طبقمحاسبه می شود.  )Q2حداکثر جریان اتصال کوتاه در نزدیک ترین نقطه به محل محاسبه (

     )، در رابطه زیر بدست می آید: =1.1C، با فرض باال بودن ولتاژ (2Qتاه کلید حداکثر جریان اتصال کو ،13مبحث 

                                
. 1.1 230

1176
0.215

P
sc

tot

C U
I A

Z


     

  .گزینه ب صحیح است

  باشد؟یچقدر م 2Q دیاتصال کوتاه کل انیحداقل جر) 10 پرسش

  A242) د                              A148) ج                     A156) ب                          A230) الف

 25میلیمترمربع) و هادي حفاظتی ( 50میلیمترمربعی برابر است با مجموع امپدانس هادي فاز ( 50حداقل امپدانس کابل  پاسخ)

  ، پس: کیلومتر) 1/0متر ( 100در طول  میلیمترمربع)
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2 2

50 50 25 0.1 0.463 0.863 0.083 0.086 0.133L PENZ L Z Z L Z Z            

  ، پس: کیلومتر) 07/0متر ( 70ول در طمیلیمترمربعی نیز برابر است با مجموع امپدانس هادي فاز و هادي حفاظتی  5/2یم حداقل مقدار س

    2 2
2.5 2.5 252 2 0.1 8.71 0.11 1.2194L PENZ L Z Z LZ Z          

50                          مقدار امپدانس کل برابر است با:  2.5 0.121 0.133 1.2194 1.4734tot NZ Z Z Z         

 155حه صف 9- 4- 1 پین نامه آیآید که براي طبق بدست می نقطه ممکن (بیشترین افت ولتاژ)  حداقل جریان اتصال کوتاه در دورترین

 برابر است با:                   )=C.950( در رابطحداقل جریان اتصال کوتاه،  ،13مبحث 
. 0.95 230

148.29
1.4734

P
sc

tot

C U
I A

Z


    

  .صحیح است جگزینه 

ژنراتور  زلیوشن شدن درعد از ببارها  يژنراتورها به مدار آوردن پله ا زلید تیظرفاز باال رفتن  يریجلوگ ياز روش ها یکی) 11پرسش 

هدف مذکور  نیمتا يا براباره يمدارها يبرقرار يبرا نهیگز نیترمناسب میداشته باش ریسه بار با مشخصات ز نکهیباشد، با فرض ا یم

 زاتیمربوط به تجه يبارها =Cو  يموتور ي=بارهاB، یمنیو ا یاتیح ي=بارهاA باشد؟یژنراتور به چه صورت م زلید نبعد از روشن شد

  .شوندیم هیتغذ UPS قیکه از طر يوتریشبکه کامپ

 Aو  C ،B) د                     Bو  C ،Aج)                        Bو  A ،Cب)                     Cو  A ،Bالف) 

 سانات و تغییرات برق باید بعد ازنیز بدلیل حساسیت به نو Cوارد مدار می شوند، بارهاي  بدلیل اهمیت و اولویت ابتدا Aبارهاي  پاسخ)

  ح است.ه الف صحیند. گزینکه داراي جریان هاي راه اندازي قابل توجهی هستند و امکان افت ولتاژ را دارند، وارد شو Bبارهاي 

(توان مصرف  می باشد آمپر سه فاز 60ند) در یک شعبه بانک تغذیه می شو UPC مصارف برق (غیر از مصارفی که از طریق مسئله)

: سه UPS، نوع UPS =20kVAتوان  با مشخصات زیر می باشد: UPS این شعبه داراي یک ،کننده هاي شعبه بانک تک فاز می باشند)

و ولتاژ  9/0ان= تو ، ضریبUPSجریان نامی  %5/12تکفاز)، جریان شارژ باتري ها=  UPSخروجی  - سه فاز UPSبه یک (ورودي 

  .پاسخ دهید 13و  12به پرسش هاي . 230/400

  کنتور مناسب براي این شعبه بانک چه می باشد؟) 12 پرسش

  آمپر سه فاز 100د)       آمپر سه فاز 200ج)     آمپر سه فاز 150ب)   آمپر سه فاز 75الف) 

یت ها اضافه آن به ظرف ید جریانمانند بار عملکرد می کند و بامنابع و کلیدها  ظرفیتنیاز به شارژ دارد، پس در محاسبات  UPS پاسخ)

                        شود؛ جریان نامی برابر است با: 
20000

28.86
3 3 400

n

L

S
I A

U
  


   

1.25                    برابر است با:                                        UPSجریان  36 36 60 96UPS n totI I A I A        

  است. گزینه د صحیح
   پاسخ)

در این  ،غذیه گردداز یک فاز ورودي به ت UPS(مواقع خطا) جریان مصرفی بار  Internal Bypass در حالت  UPSچنانچه ) 13 پرسش

 حالت کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص آمپراژ کنتور این شعبه بانک صحیح است؟

  .الف) آمپراژ کنتور شعبه بانک افزایش می یابد

  .بانک تغییري نمی کندکنتور شعبه  ب) آمپراژ

  .ییر نکندواند تغتبا توجه به تک باز بودن بارها و با جابجایی بارها با این فازها آمپراژ کنتور شعبه بانک می  ج)

 .هش یابدواند کاتبا توجه به تک فاز بودن بارها و با جابجایی بارها با این فازها آمپراژ کنتور شعبه بانک می  د)

این غذیه گردد. پس، ها کنتور تی از فازاست، پس با وقوع خطا، این بار باید توسط یکا توجه به اینکه برق ورودي سه فاز و خروجی آن تکفاز ب پاسخ)

ا کی از فازهی می شود)، را تامین کند. پس آمپر آمپر سه فاز (در حالت تکفاز سه برابر 86/28آمپري که از قبل دارد، باید بار  60فاز باید عالوه بر باز 

  گزینه الف صحیح است.افزایش یافته و کنتور مصرف جریان باالتري را نشان می دهد. 

شکل زیر یک تونل شهري را نشان می دهد، چنانچه این تونل ) 14 پرسش

به سه زون تقسیم شده باشد، کدام یک از گزینه هاي زیر مناسب ترین 

  جواب براي روشنایی این تونل شهري می باشد؟

  A3=A1(A>(2ب)                  A2=A1A=3الف) 

خروج و ورود
تونل

خروج و ورود
تونل

A1 A2 A3



 A2<A1A>3د)                  A3=A1(A<(2ج) 

ننده ون تونل در طول روز، دید را)، بدلیل تفاوت شدید نور داخل و بیر3Aو  1Aبا توجه به اینکه موقع ورود به تونل (از دو سمت  پاسخ)

به این تغییر سطح نور عادت  ) باشد تا چشم2Aاین دو زون بیش از زون میانی ( دچار مشکل تطبیق نور می شود، پس باید روشنایی در

 کند. گزینه ج صحیح است.

ژنراتور  زلیمفروض است، د ریهمانند شکل ز یعیتوز ستمیس) 15 پرسش

خودکار  يدهایاز کل کیبه هنگام قطع برق شهر در مدار خواهد بود. کدام 

  د؟باش ياز نوع موتور دی) باکی(اتومات

 3Qو  2Q) ب                    2Qو  1Q) الف

 4Qو  1Q ،2Q ،3Q)د                 3Qو  1Q ،2Q)ج

باشد یا اینکه از ترانسفورماتور ) 2Qتغذیه باید یا از دیزل ژنراتور ( پاسخ)

)1Q چون خازن (کلید .(3Q کلید) 2) و دیزل ژنراتورQمدار  ) نباید با هم در

، پس با موتوري کردن کلیدهاي آنها، از دور فرمان قطع و وصل باشند

  صحیح است. الفآنها را صادر کرد. گزینه 

 ریبتن غ( ونیالکترود نصب شده در فونداس يبرا يو اقتصاد یاز نظر فن نهیگز نیمناسب تر ر،یز ياز شکل ها کیکدام ) 16 پرسش

 باشد؟ ی) ممسلح

30m

30m

15m

15m

20m

15m

1شکل 

الکترود تسمه اي
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

2شکل 

الکترود تسمه اي
در داخل فونداسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

3شکل 

الکترود تسمه اي
در داخل فوندانسیون

30m

30m

15m

15m

20m

15m

4شکل 

الکترود تسمه اي
در داخل فونداسیون

  
  4) شکل د  3) شکل ج  2) شکل ب  1) شکل الف

متر است، پس  10مترمربع، کمتر از  15در  20]، چون دیوارهاي فرعی در قسمت 4مرجع [ 154صفحه  4P1 -22طبق شکل  پاسخ)

گزینه د صحیح داشته باشد. د الکترومتر است، باید  10مترمربعی، بدلیل اینکه بیش از  30در  30مت نیازي به الکترود پی ندارد. در قس

  است

 یطبقه چه تعداد م نیا قیاعالم حر ستمیمناسب س زونمتر است، تعداد  70×25ساختمان  کیطبقه در  کیطول و عرض ) 17 پرسش

  باشد؟

 زون 4) د      زون 3) ج      زون 2) ب    زون 1) الف

متر طول را به دو زون  75متر باشد، در این پرسش  60ز ، طول زون نباید بیش ا3مبحث  62صفحه  8- 5- 3طبق آئین آیین نامه  پاسخ)

  تقسیم می شود. گزینه ب صحیح است.

سازه  ریو غ يبر سطوح عملکرد سازه ا IIساختمان عملکرد ساختمان در برابر انفجار در سطح  یمقررات مل 21مطابق مبحث ) 18 پرسش

  باشد؟ یم يچه منظور يبرا يا

( اتوماتیک) کلید خودکار 

بانک خازن رگوالتور LOAD

ترانسفورماتور جریان

Q1

Q3

Q2

Q4

TR D/G
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  دفاع ی) بد    یجان یمنی) اج    وقفه یاستفاده ب تی) قابلب  زشی) آستانه فرورالف

  همان ایمنی جانی است. گزینه ج صحیح است. II، سطح 21مبحث  4صفحه  7- 1- 21پاسخ) طبق آئین نامه 

ز ا قیعالم حرا يورهاها و دتکت یشست میخواهیباشد، م یم ریآدرس پذ قیاعالم حر ستمیس کیمربوط به لوپ  ریشکل ز) 19 پرسش

 شود؟ یرت انجام مکار به چه صو نیا م،ییمتصل نما قیاعالم حر ستمیرا به لوپ س Aنشان داده شده از نقطه  نوع متعارف

مرکز سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

EOL

 F F

F

FF HD



F

F

BA

F

F

HD

دتکتور دودي

دتکتور حرارتی

شستی اعالم حریق

  آژیر
  یتیمحدود چگونهیبدون ه Bبه نقطه  Aنقطه  می) اتصال مستقالف

  به آن Aو اتصال نقطه  Bدر نقطه  سینترفیا کی) اضافه کردن ب

  .اشدب یمقدور نم ریآدرس پذ قیاعالم حر ستمیمتعارف به س قیاعالم حر يکتورهادتو  یصال شست) امکان اتج

  .متصل نمود Bبه نقطه  ماً یتقرا مس Aنقطه  توانیم ،عدد تجاوز نکند 20متعارف از  قیاعالم حر يتورهاتکدو  ی) چنانچه تعداد شستد

  حیح است.گزینه ب صتباط باید از طریق اینترفیس باشد. ، این ار13مبحث  198صفحه  2- 4طبق آیین نامه پ  پاسخ)

متر  30 یاصل يدحرکت آن از کف ورو ریکه طول مس یساختمان يدر خصوص آسانسور ها ریز يها نهیاز گز کیکدام ) 20پرسش 

  تر است؟ کامل باشد،یم

  .(برانکاردبر) باشد ماریدستگاه آسانسور حمل ب کی يدارا دی) ساختمان باالف

  .اشدچرخدار ب یاز آنها مناسب حمل صندل یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  يدارا دیختمان با) ساب

  .حداقل دو دستگاه آسانسور باشد يدارا دی) ساختمان باج

  .اشددبر) ب(برانکار ماریاز آنها مناسب حمل ب یکیحداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل  يدارا دی) ساختمان باد

اه آسانسور استفاده شود متر بوده و باید دو دستگ 28، طول مسیر حرکت بیش از 15مبحث  9صفحه  3- 1- 2- 15یین نامه طبق آ پاسخ)

  ست.زینه د صحیح اگباشد.  (برانکاردبر) ماریحمل بهمان صفحه، یکی از آنها باید آسانسور  4- 1- 2- 15که طبق آیین نامه 

  باشد؟ حیصح تواند یم) نفره 13( لوگرمیک 1000 آسانسور نیکاب ساحتم خصوص در ریز يها نهیگز از کی کدام) 21 پرسش

  مربع متر 7/2) د  مربع متر 3/2) ج  مربع متر 1/2) ب   مربع متر 5/2) الف

مترمربع است که  4/2تا  15/2، مساحث در بازه 15مبحث  17و  16صفحات  1- 2- 2- 2- 15الف و  1- 2- 2- 2- 15طبق جداول  پاسخ)

  این بازه قرار دارد.تنها گزینه ج در 

  باشد؟ یم عدد چند تمانساخ نیا يآسانسورها يها چاه تعداد حداقل باشد، یم دستگاه 8 ساختمان کی يآسانسورها تعداد) 22 پرسش

  4) د        3) ج            2) ب      1) الف

دستگاه در یک چاه  4ثر حداکدستگاه بوده، پس  4، تعداد آسانسور بیش از 15مبحث  12صفحه  3- 1- 2- 2- 15پاسخ) ظبق آیین نامه 

  گزینه ب صحیح است.دستگاه.  4می تواند قرار گیرد؛ یعنی دو چاه هر کدام 

  است؟ وابسته ییپارامترها چه به داده يجا خود در را آسانسور چاه يهوا هیتخل چهیدر مساحت) 23 پرسش

  در نوع و آسانسور سرعت) ب      آسانسور سرعت و) نیکاب( آسانسور تیظرف) الف

  در نوع و آسانسور سرعت ،)نیکاب( آسانسور تیظرف) د          )نیکاب( آسانسور تیظرف) ج

و طبق  ور و نوع در کابین، ابعاد چاه آسانسور به ظرفیت کابین، سرعت آسانس15مبحث  15صفحه  1- 2- 2- 2- 15طبق آیین نامه  پاسخ)

  شد.اسه می باامل ترین په هوا وابسته است. گزینه د کهمان مبحث، سرعت آسانسور به  ابعاد دریچه تخلی 28صفحه  15-2-2-8-2

  است؟ حیصح موتورها انیجر خصوص در ریز يها نهیگز از کی کدام است، مفروض ریز مشخصات با موتور دو) 24 پرسش

  (دور بر دقیقه) 1I ،rpm1500 ، جریانhp2 توان موتور شماره یک ـ

 دور بر دقیقه)( 2I ،rpm1000 ، جریانhp2 توان موتور شماره دو ـ

 1I≤2Iد)                              I2I=1ج)                                      I2I>1ب)                            I2I<1الف) 



  گزینه الف صحیح است.کمتر است.  2از  1، جریان موتور 110فصل پنجم جلد اول نشریه  37صفحه  4- 5طبق جدول  پاسخ)

 محاسبه مس مربع متر یلیم 240 فاز يها يهاد مقطع سطح حداقل لوواتیک 200 مصرف با یساختمان برق نیتام يبرا) 25پرسش 

 ستمیس در یاصل يهمبند و) PE(یحفاظت نول، فاز، يها يهاد مقطع سطح حداقل شود، استفاده رشته تک کابل يبرا اگر است، شده

TN-S بود؟ خواهد چقدر  

 2mm6×1( )+2mm120×1( )+2mm012×1( )+2mm240×1(3(الف) 

 2mm25×1( )+2mm120×1( )+2mm120×1( )+2mm240×1(3() ب

 2mm120×1( )+2mm120×1( )+2mm120×1( )+2mm240×1(3() ج

 2mm120×1( )+2mm240×1( )+2mm240×1( )+2mm240×1(3() د

میلیمترمربع بوده، پس سطح  35ر از ، سطح مقطع هادي باالت13مبحث  158و  156صفحات  1- 4- 1و پ  3- 1طبق جداول پ  پاسخ)

همان  159صفحه  1- 5- 1آیین نامه » پ«میلیمترمربع) خواهد بود. طبق بند  120مقطع هادي هاي نول و حفاظتی نصف هادي فاز (

 60میلیمتر مربع) کمتر باشد، نصف این عدد  120مبحث، سطح مقطع هادي همبندي اصلی نباید از نصف سطح مقطع هادي حفاظتی (

 میلیمترمربع باشد. گزینه ب صحیح است. 25همین آیین نامه نیاز نیست بیش از » ب«یلیمتر مربع بوده که طبق بند م

  باشد؟ یم لوکس چند شوند،یم روشن رونیب از که خروج عالئم سطح ییروشنا شدت حداقل) 62پرسش 

  لوکس 200) د      لوکس 100) ج      لوکس 54) ب    لوکس 50) الف

  گزینه ب صحیح است.لوکس باشد.  54، این روشنایی حداقل باید 3مبحث  108صفحه  7- 9- 6- 3نامه  طبق آیین پاسخ)

 .گردد یم محاسبه Load Factor روش از ریپذ آدرس قیحر اعالم ستمیس نوع کی داخل در استفاده و نصب قابل يالمانها تعداد مسئله)

Load Factor گردد یم فیتعر ریز شرح به قیحر اعالم ستمیس يالمانها انیجر مقدار با: 

Fire Mode (میلی آمپر)  Standbye Mode (میکروآمپر)  المان ها  

  دتکتور حرارتی  250  25/2

  دتکتور دودي  340  34/1

  دتکتور شعاعی  10000  12

  شستی اعالم حریق  100  1/2

  آژیر  140  8

  اینترفیس  850  85/4

Load Factor، 250 قیحر اعالم ستمیس لوپmA قیحر هنگام در. دباش یم )Fire Mode (محاسبات در Load Factor و رهایآژ 

 که پول داخل يها المان تعداد حداکثر .گردند یم منظور محاسبات در %20 قیحر اعالم يها یشست و ها کتورتد و %100 ها، سینترفیا

  .شود یم نظر صرف لوپ داخل يلمانهاا تعداد محاسبات در پارامترها ریسا از. باشد یم عدد 128 ،شوند یده آدرس تواند یم

  المان ها  تعداد المان در داخل لوپ  المان ها  تعداد المان در داخل لوپ

  شستی اعالم حریق  15  دتکتور حرارتی  10

  آژیر  5  دتکتور دودي  70

  اینترفیس  10  دتکتور شعاعی  10

  .دیده پاسخ 29 تا 27پرسش ها  به

   باشد؟ یم آمپر یلیم چند Standby Mode در لوپ Load Factor) 27پرسش 

  142) د        137) ج        35) ب      27) الف

). از جدول iI) در میزان جریان کشیده شده توسط آن المان (iNمقار جریان کل حلقه برابر است با حاصل ضرب تعداد هر المان ( پاسخ)

  وم، تعداد المان ها در حلقه استخراج می شود: و از جدول د Standby Modeاول مقدار جریان (برحسب میکروآمپر) المانها براي 

               
       

   

tan

1

10 250 70 340 10 10000 15 100

5 140 10 850 137000 137

n
S dbye
tot i i

i

I N I

A mA



        

     


   

  گزینه ج صحیح است.

  باشد؟ یم آمپر یلیم چند Fire Mode در لوپ Load Factor) 28 پرسش

  244) د        356) ج        142) ب      71) الف

) حریق را شناسایی %20دهند و تنها یخشی از آنها (در این پرسش در حین حریق، همه دتکتورها که حریق را تشخیص نمی  پاسخ)

باقی می مانند. با بروز حریق، باید  Standbye Mode) در همان حالت %80می روند، بقیه (در این مسئله  Fire Modeکرده و به حالت 
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 ها، سینترفیا و رهایآژ، Fire Mode که دردر صورت مسئله نوشته شده . تمامی آژیرها و اینترفیس، وارد مدار شده و عمل می کنند

؛ پس باز هم جریان را به مانند پرسش قبل محاسبه گردند یم منظور محاسبات در %20 قیحر اعالم يها یشست و ها کتورتد و 100%

  می کنیم اما با درنظر گرفتن این درصدها:

     
         

          
1

3

0.2 10 2.25 0.2 70 1.34 0.2 10 12 0.2 15 2.1 1 5 8

1 10 4.85 0.8 10 250 70 340 10 10000 15 100 10 244

n
Fire
tot i i

i

I N I

mA





               

            


  

  گزینه د صحیح است.

 يور دودد عدد دتکتکثر چنباشد، حدا ریبه شرح ز قیاعالم حر ستمیلوپ س کیداخل  يتعداد المان ها يچه در پروژه اچنان ) 29 پرسش

 .لوپ اضافه کرد؟ نیتوان به ا یرا م

  تعداد المان هاي داخل لوپ

  دتکتور حرارتی  5

 Been detectorدتکتور شعاعی   10

  شستی اعالم حریق  10

  آژیر  7

  اینترفیس  6

  عدد 90 )الف

  عدد 97) ب

 داد الماناز تع دیضافه کرد بلکه بااتوان به لوپ  ینم یباشد، نه تنها المان یم mA250لوپ که باالتر از  Load factor) با توجه به عدد ج

  کم کرد. زیلوپ ن يها

  کدام چی) هد

  ه می کنيمعدد دتکتور دو�ره حماسب nمانند پرسش قبل، مقدار جر�ن را � در مظر گرفنت  پاسخ)

:    Fireحالت 
          

          
1

3

0.2 5 2.25 1.34 10 12 10 2.1 1 7 8

1 6 4.85 0.8 4 250 340 10 10000 10 200 10 193.35

n
Fire
tot i i

i

I N I n

n mA





           

            


  

  رو در پرسش قبل بدست آوردمي، � جايگذاری دارمي: Fireمقدار جر�ن حالت 

  
250 197.35

250 197.35 0.54 97.5
0.54

n n


       

ملا�ای که از جمموع ا  ۳۸رابر است � بعدد) �يد رعايت شود. تعداد املان کل  ۱۲۸ميلی آمپر) و تعداد املان ( ۲۵۰مقادير ماکزميم جر�ن (

صحيح  الفگزينه املان).   ۱۲۸دن به املان را افزود (برای رسي ۹۰). پس می توان � ۵+۱۰+۱۰+۷+۶حلقه (جدول فوق) بدست می آيد (

  .است

  است؟ حیصح) نگیر( نگیپارک يحلقو ستمیسها به صورت  زیپر يدر رابطه با مدار بند ریز يها نهیاز گز کیکدام ) 30 پرسش



1شکل 

L1
L2
L3

N
PE

MCB(16A) MCB(16A)

2شکل 

L1
L2
L3

N
PE

MCB(16A) MCB(16A)

3شکل 

L1

MCB(16A) MCB(16A)

L2

L3

N
PE

  
 چکدامی) هد    3) شکل ج    2) شکل ب    1) شکل الف

، رسم شده است. اما 110فصل سوم جلد اول نشریه  18صفحه  2- 3طبق نقشه مدار پریز حلقوي (رینگ) در پارکینگ در شکل  پاسخ)

هادي فاز در ، 13مبحث  96صفحه  2- 3- 8- 13امه براي پاسخ به این پرسش نیازي به دانستن این مدار نیست. طبق تبصره آیین ن

در شکل فاز باید به ترمینال سمت راست پریز وصل شود. کنتاکت هاي چپ و میانی (باال و پایین) نیز به ترتیب نول و حفاظتی هستند. پریزهاي تک

فاظتی به اشتباه به کنتاکت نول وصل ، نیز سیم ح3، سیم فاز به اشتباه به کنتاکت هادي حفاظتی وصل شده است. در شکل 2و  1هاي 

  گزینه د، گزینه موردنظر است.شده است. 

عدد فن دمنده و یک  1ماشین ها  COدر حالت نرمال براي گاز  .پارکینگ داراي دو عدد فن دمنده و دو عدد فن مکنده می باشد مسئله)

 32و  31 يو نیز هر دو مکنده کار خواهد کرد به پرسش ها تخلیه ناشی از حریق هر دو فن دمنده در حالت .کندعدد فن مکنده کار می

  جواب دهید

  کابل مناسب تغذیه فن ها چه می باشد؟) 31پرسش 

  د) هیچکدام    NYMHY ج)      N2XY ب)    NYY الف)

  صحیح است. گزینه دکابل مورد استفاده باید مقاوم در برابر حریق باشد که هیچکدام از کابل هاي فوق این ویژگی را ندارد.  پاسخ)

  تخلیه دود ناشی از حریق می باشد؟ يکدام یک از گزینه هاي زیر مناسب ترین مدار تغذیه فن ها) 32 پرسش
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حتی اگر دچار اضافه بار هم شود، نباید از  ]، سیستم تخلیه دود، جز سیستم هایی است که4مرجع [ 364صفحه  4- 716طبق بند  پاسخ)

 Bi-metalبراي وصل بودن سیستم در حین حریق و در صورت عملکرد رله اضافه بار ( AC3داراي مسیري از کنتاکتور  1شکل . مدار خارج شود

Relay) و داراي کلید خودکار اتوماتیک (MCCB) و کنتاکتور (AC3 .کلید اصلی در ورودي فاقد  2کل ش) در ابتداي مسیر بوده و صحیح است

مسیري براي وصل در صورت عملکرد رله اضافه بار وجود نداشته و ، 4و  3 يو اشتباه است. در شکل ها براي قطع و وصل دستی بوده

  .است حیالف صح نهی. گزپس اشتباه است

و محیط دوم با  7/0 ل جریان مجاز حرارتیرشته کابل از دو محیط مختلف عبور داده شداند محیط اول با ضریب تبدی چند) 33 پرسش

  باشد؟مفروض است کدام گزینه براي جریان مجاز حرارتی کابل صحیح می 9/0 ضریب تبدیل جریان مجاز حرارتی
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  .محاسبه می گردد 8/0 الف) جریان مجاز کابل بر اساس

  .محاسبه می گردد 9/0 ب) جریان مجاز کابل بر اساس

  .محاسبه می گردد 7/0 ج) جریان مجاز کابل بر اساس

 .محاسبه می گرددد) جریان مجاز کابل ها بر اساس

 حیح است.صگزینه ج  .شود ی) انتخاب میکاهش بیضر نی(کمتر يخنک کار يحالت ممکن برا نیبدتر ط،یاز دو محپاسخ) 

ام کد ،نشود طمینان حاصلیوز تغذیه می شود ابرقی که از طریق کلید خودکار یا ف چنانچه از قطع TN-Sدر سیستم نیروي ) 34 پرسش

  رفتگی صحیح می باشد؟گ برق در برابراي زیر براي تامین ایمنی یک از گزینه ه

  ب) استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی و هم بندي کمکی        الف) فقط همبندي کمکی

 الف و ب هر دو صحیح است د) گزینه هاي  ج) استفاده از کلید خودکار اتوماتیک محدود کننده جریان

 ياز همبند دیبا شد،با یحفاظت لیوسا ییبه کارا یشک نی، چنانچه کوچکتر13مبحث  154صفحه  5- 8- 2- 1 نامه پ نییطبق آ پاسخ)

) ماندهی(باق یتفاضل انیجر دیهمان مبحث، از کل 77صفحه  2- 6- 2- 6- 13 و 1- 6- 2- 6- 13 ينامه ها نییاستفاده کرد. طبق آ یاضاف

  گزینه ب صحیح است. .استفاده کرد در برابر برق گرفتگی یمنیا نیتام ين براتوا یم

صحیح  S-TNیروي در یک سیستم ن )EMI( تداخل امواج الکترومغناطیسیکدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص پدیده ) 35 پرسش

  است؟

  .وجود خواهد داشت) EMI)ج الکترومغناطیسی اتصالی بروز کند تا قطع خودکار اتصال تداخل اموا مدارهااگر در یکی از  الف)

  .اهد داشتوجود خو (EMI)قابل مالحظه وجود داشته باشد تداخل امواج الکترومغناطیسی  نشتیب) اگر در یک سیستم 

  .وجود ندارد (EMI)تحت هیچ عنوان شرطی تداخل امواج الکترومغناطیسی  TN-Sج) در یک سیستم نیروي 

  .حیح استد) گزینه الف و ب هر دو ص

شود  EMI ر بهشته و منجود دابازگشت وج يهمبند لینول و بدنه شده و بدل ياز هاد انیتواند منجر به عبور جر یم یبروز اتصال پاسخ)

توجه جریان، مسیر الزم  ، در صورت نشت قابلTN-Sبا وجود جداسازي هادي هاي نول و حفاظتی در سیستم است).  حیالف صح نهی(گز

  .پاسخ ممکن است نید کاملتر نهیاست). گز حیب صح نهی(گز ایجاد می شود. EMIیده براي ایجاد پد

کدام یک  ،ی باشدبه شرح زیر م) BMS( سه داده مربوط به یک برج خنک کن متصل به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) 36 پرسش

ت روشن یا خاموش فرمان جه B=، خنک کن مانیتور دماي آب خروجی برج A= از گزینه هاي زیر در خصوص نوع داده صحیح است؟

  مانیتور کردن وضعیت وصل یا قطع کلید حفاظتی تقویت کننده فن برج خنک کن C=و  کردن فن برج خنک کن

  ورودي دیجیتال C=، خروجی دیجیتال B=ورودي آنالوگ،  A=الف) 

  خروجی دیجیتال C =B= ،ورودي آنالوگ A=ب) 

  خروجی دیجیتال C= ،جیتالورودي دی B= ،ورودي آنالوگ A=ج) 

  ورودي دیجیتال B=C= ،ورودي آنالوگ A=د) 

) یک پارامتر Aدماي آب ( بودن ورودي مشخص می شود.(دیجیتال) یا صفر و یک  (آنالوگ) براساس پیوستهخاب نوع ورودي، انت پاسخ)

 Cو  B) در 0و خاموش یا قطع ( )1شن یا قطع (دامنه تغییرات گسترده است پس باید آنالوگ باشد. اما حالت هاي روپیوسته با امکان 

  گزینه الف صحیح است.مقادیر باینري بوده و دیجیتال است. 

  براي اتصال زمین ایمنی عملیاتی جریان ضعیف چه می باشد؟ دو سیستم مجزا اشکاالت) 37 پرسش

  سوزيآتش یا الف) برق گرفتگی

  ب) فقط برق گرفتگی

  زمان مطمئن ج) عدم قطع مطمئن حفاظت مدار در

  و در نتیجه بروز خوردگی و برق گرفتگی و آتش سوزي جریانهاي گالوانیکد) پیدایش 

 وزيسرق گرفتگی و آتش بپیدایش جریانهاي گالوانیک و در نتیجه بروز خوردگی و ]، 4مرجع [ 167صفحه  2P4 - 1 -1طبق بند  پاسخ)

  گزینه د صحیح است.است.  جریان ضعیفعملیاتی  - هاي ناشی از وجود دو اتصال زمین ایمنیاشکالاز 

  باشد؟ یم حیصح ریز يشکلها برق يمدارها از کی کدام) 38 پرسش


