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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

تقديم مي کند    

 

 

 

 نظام مهندسی آزمون آزمایشی

 تاسیسات برقی

 دقیقه  ۱۹۵مدت زمان: 

 طراحی ویژه آزمون 

 

 طراح سوال: 

  مهندس محمد کریمی  

 

 

 

برداری، الگوبرداری و  کار برقی کریمی بوده هر گونه کپی این آزمون صرفا برای داطلبان عزیز آکادمی کسب و 

 بازنشر این آزمون شرعا حرام و طراح سوال رضایتی از این کار ندارد. 
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 مشاهده آخرين محصوالت در فروشگاه اينترنتي          

karimi.ir/shop-https://www.mohammad 

 

 جامع ترين مطالب آموزشي          

karimi.ir/nezam-www.mohammad 

 تخفيف ويژه اعضا:کانال تلگرامي با آموزش روزانه و ارائه          

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 

 ها: تماس مستقيم با مؤلف کتاب و مدرس دوره 

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 
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 داد؟   انجام  الکترود  شکل  روی   باید  تغییر   چه  زمین   به   نسبت  مقاومت  حداقل  به  رسیدن  ( برای1پرسش  

 الکترود حجم کاهش ( ب                                                   الکترود حجم افزایش( الف

             دیگر بعد  2 به نسبت الکترود حجم ابعاد  از یکی  افزایش( ج

   دیگر بعد 2 به نسبت الکترود حجم  ابعاد از یکی  کاهش ( د

 . است صحیح «ج» گزینه ،13 مبحث راهنمای 100 صفحه 42 بخش طبق (پاسخ

 

 با  ای  تسمه  افق  الکترود  از  متری   4  فاصله   در  زمین  سطح  روی   پتانسیل  گرادیان ولتاژ،  عنوان  به   V  فرض   با   (  2پرسش  

 : پتانسیل روی سطح زمین(   X)  است؟ چقدر  متر،   1  عمق

> 𝑉 0.2  (الف 𝑋 < 0.3 𝑉                                   ب  )  𝑋 < 0.2 𝑉 

𝑋   (ج > 0.3 𝑉                                                               د  )   𝑋 < 0.3 𝑉 

 صحیح است.  «الف»گزینه  ، 13راهنمای مبحث  135صفحه  1-248طبق شکل  پاسخ(

 

 است؟   اشتباه   بدن  پوست  ،  امپدانس   مورد  در  عبارت  ( کدام3پرسش  

 دارد.  خازنی– اهمی ، خاصیت پوست امپدانس( الف

 دارد. وجودتحت شرایطی  ولت 100 تا 50 بینبدن انسان در ولتاژ   پوست امپدانس صفرشدن احتمال( ب

 دارد.  مستقیم نسبت فرکانس با بدن پوست  امپدانس( ج

 موارد همه( د

   است صحیح «ج» گزینه ،13 مبحث راهنمای 189 صفحه 511بخش  طبق (پاسخ
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الکترودها و تعداد آنها به طور موازی در امتداد یک خط، مقدار مقاومت الکترود با فرض دوبرابر شدن فاصله  (  4پرسش 

 قائم حداقل چه تغییری مي کند؟

 الف( کاهش می یابد                                          ب( دو برابر افزایش می باید 

 دو برابر افزایش می یابد ج( کمتر از دو برابر افزایش می یابد                       د( بیش از 

کتاب پالس، برای محاسبه مقاومت ابتدا    27کتاب درسنامه و صفحه    47]صفحه    93آزمون آبان    53و    52طبق پرسش های    پاسخ(

2را تعیین می کنیم:                                                                                Aضریب 
a

RS




=

                                                                  

: مقاومت ویژه خاک به اهم متر است. با توجه  ρ: فاصله الکترودهای مجاور به متر و Sیک میله مجزا به اهم،  ت: مقاومRکه در آن، 

 است، پس: به اینکه فاصله دو برابر شده، در حالیکه سایر پارامترها ثابت 
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ضریبی است که با افزایش تعداد الکترودها افزیش یافته و در این پرسش    λ، با توجه به اینکه  

 است، پس مقدار حداقل مقاومت جدید برابر است با: 2.15متناظر با آن  λبوده و مقدار  2حداقل تعداد الکترودها 
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درصد خواهد بود )با چند مرحله عدد دهی و علم به این  30که این مقدار، قطعا حداقل مقدار بعد از افزایش تعداد و فاصله بیش از  

 صحیح است. «ج»پس گزینه کوچکتر از یک است(.  aنکته که ضریب 

 

 باشد؟   مي   مقدور  سیستم  کدام  ، در  الزم   جدایي  ایجاد با  غیرمستقیم  تماس  دربرابر تحفاظ  از  ( استفاده5پرسش  

                                   TT( ب                            IT( الف

   ج  و ب های  گزینه( د                                 TN( ج

  سیستم  یک  از  که  شود  می   انجام  هایی   سیستم  در  الکتریکی  ، جدایی13  مبحث  راهنمای  264  صفحه  0-5-622  بخش  طبق  (پاسخ

 .است صحیح «د» گزینه پس کند.  نمی تغذیه(  TN و  TT)   شده زمین
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 است؟  ثانیه  چند  خودکار  تيحفاظ  وسایل  توسط  قطع  مجاز زمان  ( مدت6پرسش  

                       ثانیه 0.4 حداکثر( ب        ثانیه 0.4 حداقل( الف

 ثانیه 5 حداکثر( د                   ثانیه 5 حداقل( ج

 .است صحیح «ب» گزینه، 13 مبحث راهنمای 315 صفحه5P6-1 بخش طبق سطر ماقبل آخر (پاسخ

 

 نیست؟   سیستم  در  بار  اضافه  جریان  ایجاد  عوامل  از  گزینه   ( کدام7پرسش  

 در یاتاقانها(  کاکاصطایراد در دستگاه )افزایش  بروز(  ب          در مرحله طراحی و اجرا             مدار اجزاء اشتباه انتخاب( الف

   عایق  رفتن بین از( د                                              زمان مرور به بار طبیعی افزایش( ج

  است صحیح «د»  گزینه ،13 مبحث راهنمای  338 صفحه 1-1-700 بخش (پاسخ

 

 کرد؟   پوشي چشم  جریان اضافه  حفاظتي  وسیله   از  توان مي   IT  سیستم   در  زیر، گزینه های    از یک کدام  ( در8پرسش  

 باشد. داشته در مقابل اضافه بار را  انشعابی هادی حفاظت قابلیت تغذیه سمتنصب شده در  حفاظتی وسیله( الف

 باشد.   شده انجام دقیق صورت به شبکه بار بینی  پیش( ب

   بار اضافهبروز  احتمال عدم و  کوتاه اتصالدر برابر  حفاظت با   پریزانشعاب یا  فاقد مدارهای  ( ج

 ج   و الفگزینه های ( د

 . است صحیح «د» گزینه ،13 مبحث راهنمای 363 صفحه 2-716 بخش طبق (پاسخ

 

 ...   الکتروموتور،   دیماند  ( ضریب9پرسش  

 است.  یک از کمتر همیشه( است.                                            ب یک برابر همیشه( الف

 . دارد محاسبه به نیاز(  است.                                           د یک از بیشتر همیشه( ج

  ضریب  کنند،  می   انتخاب  الزم  مقدار  از  بزرگتر  کمی  را  موتورها  معموالً  اینکه  به  توجه  با   ، 13  مبحث  راهنمای  382  صفحه  طبق  پاسخ(

 .است  صحیح «ب» گزینه  پس. است یک از کمتر همیشه آنها درخواست
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 است؟   صحیح   گزینه  کدام   FELVو    SELVهای  سیستم  دو  مستقیم تماس  برابر  در  حفاظت  مورد ( در10پرسش  

یا با پوششی که درجه حفاظت آن حداقل برابر  PELV و    FELV  سیستمهای  در(  الف بینی موانع  باشد، صورت         IP2Xپیش 

 می گیرد. 

 . باشد می شده  تعیین زمان و آزمون ولتاژ  برابر در بندی  عایق دارای PELV و SELV سیستمهای در( ب

 . باشد داشته انعطاف  باید  اولیه مواد آزمون  ولتاژ  حداقل با  بندی  عایق SELV و PELV  سیستمهای در( ج

 . شود استفاده باید یا محفظه هایی برای جلوگیری از تماس مستقیم  حصارکشی از SELV و PELV سیستمهای در( د

  های  سیستم  در  13مبحث    18  صفحه  1-10-1-3-13و بند »الف« آیین نامه    3-9-1-3-13  نامه  ینبند »الف« آی  طبق  (پاسخ

SELV    وPELV    ،  13  ب و -3-9-1-3-13  های  نامه  ینآی  طبق  .(است  اشتباه  الف  گزینه)  بینی صورت گیردبایستی این پیش -

  ویژه   1-11-1-3-13  نامه  ینآی  طبق   «ب»  و  «ج»  گزینه های  در   شده   بیان   مفاهیم   است.  صحیح  «ب»  گزینه  ، ب-3-1-10-1

FELV  باشد می صحیح «ب» گزینه  پس. بوده و اشتباه است . 

 

 نیستند؟   موثر   دیماند  تعیین  در  زیر  پارامترهای از  کدامیک (  11  پرسش

 ها  کننده  مصرف نصب نواحی( ب                                                   تغذیه منابع مشخصه( الف

   همزمانی  یباضر( د                           برای هر کدام از مدارها شده  بینی  پیش  بار( ج

 « الف»  گزینهپس  مشخصه منابع تغذیه در تعیین دیماند تاثیری ندارد.    13  مبحث  32  صفحه  3- 2-3-13  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

 است.  صحیح

 

در هنگامي که طبق مقررات شرکت برق  ضعیف  فشار برق تاسیسات در پست  به ورود مورد در گزینه  کدام( 12 پرسش

 است؟   صحیحتامین زمین و احداث پست و واگذاری آن به شرکت برق توسط مشترک صورت گیرد،  

 . دارند ورود برای  متقاضی از اجاره اخذ نیاز به برق  شرکت مامورین بوده و  متقاضی اختیار در ورودی( الف

 ندارند.  ورود برای متقاضی از اجاره  به نیازی برق شرکت مامورین  و بوده متقاضی اختیار در ورودی( ب

 . شود می  انجام متقاضی  هماهنگی  با  پست به ورود  اما بوده برق  شرکت اختیار در ورودی( ج

 . دارند ورود امکان مستقیم بطور روز شبانه  ساعات  تمامی در مامورین و بوده  برق  شرکت اختیار در ورودی( د

 . است صحیح «د» گزینه، 13 مبحث 42 صفحه 1-2-5- 13 نامه آئین به توجه با  (پاسخ
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 چند کیلوآمپر است؟   CB1با توجه به شکل، حداقل آمپراژ کلید  (  13  پرسش

 د( داده ها کافی نیست.                 45ج(               30ب(            1.8الف(  

Load

CB1

CB2 CB3

1250kVA

20/0.4kV

M

P=500kW

PF=0.8

P=250kW

Efficiency=0.92

PF=0.92

Istart/In=6

 
 براساس جریان نامی ترانسفورماتور بدست می آید:  CB1حداقل آمپراژ کلید  پاسخ(

 
1250

1.8
3 3 0.4

T
n

L

S
I kA

U
= = =


  

 . صحیح است «الف»گزینه 

 

باشد، مطلوب    0.92ضریب توان    0.9که مبنای اخذ جریمه برای توان راکتیو به جای ضریب توان    صورتيدر  (  14  پرسش

 کیلوواتي؟   5000به ازای توان اکتیو    0.125است میزان مصرف توان راکتیو با ضریب جریمه  

 نیاز به نصب خازن نیست  کیلووار               د(  3490کیلووار             ج(  4000کیلووار        ب(  3750الف( 

                                               پاسخ(
0.92 0.92 0.92

1 0.125 1 0.82
0.125 1

PD PF
PF PF

= − → = − → = =
+

 

                                    

𝑄 = 𝑃. tan(𝑐𝑜𝑠−10.82) = 5000 × tan(34.91) = 5000 × 0.698 = 3490 𝐾 

 . صحیح است «ج»پس گزینه 
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 ؟ باشد مين  صحیح ایمني  تامین   های  سیستم  مورد در  گزینه  کدام   ( 15  پرسش

 .است اجباری حریق اعالم برای وقفه بدون انرژی منبع و اختصاصی پشتیبان  تغذیه منبع  همزمان تامین( الف

 . شود می  نصب ساختمانو مدیریت  کنترل مرکز  اتاق  در سیستم این مرکز معموالً( ب

 . است اختصاصی تغذیه مستقل مدار  نیازمند سیستم این( ج

   هیچکدام( د

تغذیه ،  13  مبحث  64  صفحه  1-2-6-5-13  نامه  ینآی  «3»  تبصره  طبق(  پاسخ منبع  دارای  اعالم حریق  در صورتی که سیستم 

پس گزینه »الف« اشتباه بدون وقفه مجاز نمی باشد.  پشتیبان مستقل و مخصوص خود )باتری و شارژر آن( باشد، تغذیه آن از برق  

باشند.       صحیح    3-2-6-5- 13، و گزینه »ج« طبق آیین نامه  1-2-6-5-13آیین نامه    5طبق تبصره  می باشد(. گزینه »ب«   می 

   گزینه صحیح و مورد نظر ماست. «الف» گزینه  پس

 

 است؟ صحیح  تابلو   در  مینیاتوری  خودکارهای    کلید  نصب  مورد در  گزینه  کدام (  16  پرسش

 کرد.  استفاده آن از قبلدر  ، محدود کننده جریان اتصال کوتاه   خودکار کلید  یا  فیوز از باید خاص  کوتاه   اتصال های جریان در( الف

 کرد.  استفاده آن از قبل فیوز،  از فقط باید  حاالت،  تمامی  در( ب

 کرد.  استفاده آن از قبلاتصال کوتاه   جریان کننده  محدودخودکار   کلید  از فقط باید  حاالت،  تمامی در( ج

 هیچکدام ( د

 کوتاه   اتصال  جریان  از  فارغ  13  مبحث  73  صفحه  2-1-6-13  نامه  ینآی  »ث«  بند  و  75  صفحه  4-2- 2-6-13  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

  صحیح  «د»  گزینه  پس   کرد.  استفادهدر باال دست این کلیدها    کوتاه   اتصال   جریان  کننده   محدود  خودکار  کلید   یا   فیوز  از  باید احتمالی  

 .است
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آمپری است. دمای محیط   16مدار پریز با کلید مینیاتوری    6آمپری و    10مینیاتوری    ی با کلید مدار روشنای  5شامل    ی تابلویله(  مسئ

 پرسش بعدی پاسخ دهید.  سهدرجه است. به  50

 های متفاوت: آمپراژ کلیدهای مینیاتوری در درجه حرارت1جدول  

Co50 Co40 Co30 Co20 جریان نامی کلید مینیاتوری 

5/5 8/5 6 2/6 6 

3/9 7/9 10 3/10 10 

7/14 4/15 16 6/16 16 

4/18 2/19 20 8/20 20 

7/22 24 25 26 25 

 : کاهش باردهي کلیدهای مینیاتوری ناشي از همجواری آنها 2جدول                                 

 تعداد کلیدها  1تا  3 4تا  6 7تا  9 ≥10

 ضریب  1 8/0 7/0 6/0

 

واتي را تغذیه کند، اختالف توان المپها در دو حالت نصب   40ي، المپ فلورسنت  چنانچه مدار الف روشنای(  17  پرسش

 در دو ردیف کلیدهای مینیاتوری و نصب در یک ردیف چند وات است؟

 250د(                   300ج(                                 750ب(                             1000الف( 

   پاسخ(

𝐼𝑖                                                                                       جریان المپ:  =
𝑃

𝑈.𝑐𝑜𝑠𝜑
=

40

220×0.5
= 0.36 𝐴 

محاسبه جریان مجاز مدار مربوط به المپ های فلورسنت بدون خازن به  فصل ششم کتاب درسنامه بایستی در    6-19طبق نکته  

 وات است. 40حساب آورده شوند یعنی مقدار توان برابر 

 آمپر است. 9.3درجه سانتی گراد برابر  50آمپری در دمای  10میزان جریان عبوری از کلید های مینیاتوری 

                                    ( دو ردیف:1حالت 

                                                                                                                                6 0.8nn = → =   

 𝐼1 = 9.3 × 0.8 = 7.44   , 𝑛1 ≤
𝐼1

𝐼𝑖
=

7.44

0.36
= 20.6 → 𝑛1 = 20  , 𝑃1 = 20 × 50 = 1000 → 𝑃1 = 1000 𝑤  
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 ( یک ردیف: 2حالت 

برابر   که  گرفته  قرار  ردیف  یک  در  پریزها  و  مدار المپها  به  مربوط  مینیاتوری  کلیدهای  حالت  این  قرار                11در  هم  کنار  در  کلید 

                                        می گیرند.

                                                                                                                                  11 0.6nn = → =   

      𝐼2 = 9.3 × 0.6 = 5.58 𝐴  , 𝑛2 ≤
𝐼2

𝐼𝑖
=

5.58

0.36
= 15.5 → 𝑛2 = 15 , 𝑃2 = 15 × 50 = 750 → 𝑃2 = 750 𝑤                                        

P∆                                                           اختالف دو حالت: = 𝑃1 − 𝑃2 = 1000 − 750 = 250 → ∆𝑃 = 250 𝑤   

 صحیح است.  «د»گزینه پس  

 

 آورید؟حداکثر تعداد پریزها در صورت نصب در دو ردیف با پریز یک آمپری را بدست    (18  پرسش

 13د(                                        12ج(                                  11ب(                            10الف( 

𝐼1                         پاسخ( = 14.7 × 0.8 = 11.76 𝐴  , 𝑛1 ≤
𝐼1

𝐼𝑖
=

11.76

1
= 11.76 → 𝑛1 = 11                 

                                                                                                              𝑛 = 6 → 𝜌𝑛 = 0.8 
 صحیح است. «ب»گزینه 

   

  درجه  چند  مجاز،   توان  گرفتن  نظر  در  با  پریزها  تعداد حداکثر   رعایت  برای   هوا  مجاز  دمای   کاهش  میزان( 91  پرسش

است؟  گراد  سانتي  

40( د                       30(  ج                   20(  ب                   10(  الف  

  پس. یابد افزایشعدد برای هر مدار  12 از تواند نمی  پریزها  تعداد اما پریزهاست تعداد  افزایش معنای  به مجاز دمای کاهش (  پاسخ

:  داریم سانتیگراد درجه 40 دمای برای  

                   𝐼1 = 15.4 × 0.8 = 12.32 𝐴 , 𝑛1 ≤
𝐼1

𝐼𝑖
=

12.32

1
= 12.32 → 𝑛1 = 12                                   

                                                                                                             𝑛 = 6 → 𝜌𝑛 = 0.8 

 آمپر 15.4آمپری:  16کلید مینیاتوری میزان جریان عبوری از 

  10 کاهش با   پس. است 10 همین  یابد، افزایش تواند  می عدد  12 تا  تنها  عددی  نظر از پریزها  تعداد حداقل دما، بیشتر کاهش با

 پس گزینه »الف« صحیح است.   . رسیم می  مجاز تعداد حداکثر به 40 به 50 از ای درجه



 آزمون آزمایشی نظام مهندسی تاسیسات برقی 

11 

 

 به   طبیعي  گاز  کشي  لوله  از  موازیدر مسیر    نوری  فیبر  و  ضعیف  جریان  کابل  برق،   کابل  های  فاصله  ترتیب، (  20  پرسش

 است؟  صورت  چه

 ضعیف جریان کابل   < نوری فیبر <  برق   کابل(  ب               نوری فیبر < ضعیف جریان کابل <  برق   کابل( الف

   برق   کابل  < ضعیف جریان کابل  < نوری فیبر( نوری                 د فیبر < برق  کابل   < ضعیف جریان کابل ( ج

 نوری   فیبر  و  ضعیف  جریان  کابل  ،برق  کابل  فواصل  101  صفحه  7-1-9-13  و  93  صفحه  23-3-7-13  های   نامه  ینآی  طبق(  پاسخ

 . است صحیح «د» گزینه پس  است. متر  سانتی 60  و 40 ،5 ترتیب به گاز خطوط از

 

 شود؟   مي نامیده  چه  زمین  اتصال   اصلي شینه  و فلزی اسکلت بین  هادی (  21  پرسش

   زمین اصلی ترمینال به اتصال جهتاصلی  همبندی  هادی( الف

 اضافی  همبندی برای همبندی هادی ( ب

 زمین اتصال هادی ( ج

 هادی حفاظتی ( د

 . است صحیح «الف» گزینه، 13 مبحث 152 صفحه  4-8-2-1پ شکل طبق (پاسخ

 

 ؟ندارد  تاثیر  ساختمان  بندی  زون  در  عامل  کدام(  22  پرسش

 حریق  برابر  در مقاومت و پایداری مقدار(  ب                                    نشانی  آتش ایستگاه تا  فاصله( الف

 ساختماندر کل  نظر کرد ناحیه مورد کار(  فضا                                             د کاربری  و مساحت( ج

 . است صحیح «الف» گزینه، 13 مبحث 194 صفحه  6-1-4پ نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 است؟   کدام   صنایع  غذابر  آسانسور نصب  برای   مجاز ارتفاع  ( حداقل23پرسش  

 متر 28 از بیش  متر طول با های ساختمان(  طبقه                                           ب 8 های ساختمان( الف

  است. صحیح ب  و الف های گزینه( نیستند.                       د 15 مبحثمقررات  مشمول هاآسانسور این( ج

 .است صحیح «ج» گزینه  ،15 مبحث 2 صفحه 3-1-1-15  نامهآیین  «پ» بند طبق (پاسخ
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 است؟ یک از موارد زیر   کدام  وظیفه   آزاد،  سقوط  هنگام   به  کابین  کردن  ( متوقف24پرسش  

 است صحیح ب و الف های گزینه(  د        بار هاضاف سیستم( بافر                  ج( ب                 ترمز ایمنی      سیستم ( الف

 . است صحیح «الف» گزینه ،15 مبحث 6 صفحه در( پاراشوت) ایمنی ترمز سیستم تعریف طبق (پاسخ

 

  است؟ متر میلي  چند  آسانسور  کابین   بازشوی  عرض  ( حداقل25پرسش  

 1300(د                                   900( ج                                800( ب                             700( الف

  داشته   را  چرخدار  صندلی  حمل  قابلیت  باید  هاآسانسور  از  یکی  حداقل ،  15  مبحث  10  صفحه  5-1-2-15  نامهآیین    طبق  (پاسخ

  .است صحیح «ب» گزینه پس .است متر  میلی 800 هاآسانسور  این عرض حداقل صفحه همان 9- 1-2-15 نامهآیین  در که . باشد

 

 است؟   مربع  متر چند  کیلوگرم،   2700  وزن  با   آسانسور کابین  مساحت ( حداکثر26پرسش  

 48/5( د                           32/5( ج                            16/5( ب                      00/5( الف

  100  هر  ازای  به  کیلوگرم،  2500  باالی  ظرفیت  برای  ،15مبحث    16صفحه    الف–  1-2-2-2-15  جدول  توضیحات  طبق  (پاسخ

مربع    متر  5.00مترمربع( به    16/0مترمربع )دو برابر    32/0بنابراین    شود.  می   افزوده  مساحت  حداکثر  به  ربعم  متر  16/0  کیلوگرم

 . است صحیح «ج» گزینه  پس  افزوده می شود،

 

 ؟نیست  درست  آسانسور  موتورخانه  مورد در  گزینه  ( کدام 27پرسش  

 کند.           تجاوز گراد  سانتی درجه 40 از نباید آن داخل دمای   ماکزیمم( الف

 دارد.  وجود آسانسور  چاه طریق از نآ تهویه امکان( ب 

 کرد.                    استفاده نردبان از پله، باید  نصب  امکان عدم صورت در( ج

 باشد.  قفل دارای خارج سمت به آن در بازشوی( د

  های  گزینه. آن  برعکس  نه  و  پذیر  امکان  موتورخانه  ریقط  از  چاه ، تهویه15مبحث    24  صفحه  9-5- 2-2-15  نامهآیین    طبق  (پاسخ

 گزینه   است.  همان مبحث، صحیح  4-5-2-2-15  ،5-5-2-2-15،  9-5-2-2-15  های   نامهآیین    طبق  ترتیب  به   «د»  و   ،«ج»  ،«الف»

 . است نظر مورد گزینه «ب»
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 متصل  هم  به  را  طبقه  دو  پله برقي مسیر  و  بوده  متر  2/3  آن،   طبقات  کف  به  کف  ارتفاع  که  ساختماني  ( برای28پرسش  

 است؟  موردنیاز تخت  پله  چند  حداقل  ، (کف  به   کف  دو )  کند  مي

 5( د                             4( ج                                         3( ب                    2( الف

  « ب » گزینه. است نیاز تخت پله 3 حداقل پس  بوده متر 6 از بیش ارتفاع ،15 مبحث 45 صفحه 2- 4-3-15 نامه ینآی طبق (پاسخ

 . باشد می صحیح

 

 است؟  هرتز  کیلو  چند  صوتي  ماورای تصرف  دتکتور  عملکرد  فرکانس   ( دامنه29پرسش  

                               50-15( ب                           40-15( الف

 50-25( د                                       40-25( ج

 .است صحیح «ج» گزینه، 110 نشریه اول فصل سوم جلد 11 صفحه 5-5-5-3 بخش طبق (پاسخ

 

 ، UPS هیتهو  ستمیس(  30پرسش

 باید باشد.  آن فنی  ساختار با  مناسب( الف

 . باشد داشته را ها  یباتر از شده متصاعد  یگازها کنترل  و دفع  امکان( ب

 . باشد پروانه یدارا( ج

   موارد همه( د

 . است حیصح «د» نهیگز  ،110 دوم جلد 382 صفحه 1-4-5-8 بخش طبق (پاسخ

 

کیلوولتي در حال کار است. ابعاد شینه رنگ شده در    20/ 0.4کیلوولت آمپری با ولتاژ    630ترانسفورماتور  (  31پرسش  

 مربع است؟   متر   سمت فشار ضعیف آن چند میلي

 60×5د(                       80× 5ج(                        100×10ب(                      80×10الف( 

 جریان سمت فشار ضعیف:                                             پاسخ(
630

909
3 3 0.4

n

L

S
I A

U
= = =


  

 ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از صد و پنجاه درصد شدت جریان نامی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد:  

                                                                                       1.5 1.5 909 1363nI I A= =  =      
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 درجه سانیگراد  30: ظرفیت بار ثابت شمش های مسي در  6- 3جدول  

 ابعاد 

 )میلیمتر( 

 سطح مقطع

 )میلیمتر مربع(

 وزن 

)کیلوگرم بر 

 متر(

 ظرفیت بار شممش بر حسب تعداد آن

 بدون رنگ رنگ شده 

1 2 1 2 

3×15 45 4/0 185 330 170 300 

3×20 60 53/0 245 425 220 380 

3×25 75 67/0 300 510 270 460 

5×30 150 34/1 450 780 400 700 

5×40 200 78/1 600 1000 520 900 

5×50 250 23/2 700 1200 630 1100 

5×60 300 67/2 825 1400 750 1300 

10×60 600 34/5 1200 2100 1100 1860 

5×80 400 56/3 1060 1800 950 1650 

10×80 800 12/7 1540 2600 1400 2300 

10×100 1000 9/8 1880 3100 1700 2700 

10×120 1200 68/10 2200 3500 2000 3200 

 

 صحیح است.  «الف»طبق جدول فوق، گزینه 

 

 شینه  مقطع سطح  نصف  از نباید  زمین   اتصال  و  نول   های شینه  مقطع سطح  اینکه  فرض با   قبل،   پرسش   در(  23  پرسش

است؟   میلیمترمربع   چند  زمین   اتصال و  نول   ابعاد ترین  مناسب باشد،   کمتر   فاز  

60×10( د                      40×5(  ج                        60×5(  ب                     80×5(  الف  

  ابعاد نتیجه در. شود می مربع  متر میلی 400 آن نصف که بوده مربع متر میلی  800 ، 6- 60 پرسش در شینه مقطع سطح (پاسخ

 . است صحیح »الف« گزینه پس.  بود خواهد 80×5 جدول به توجه با  زمینه اتصال و نول های شینه
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 ( تبدیل الکترود سه شاخه به چهار شاخه چه تاثیری روی مقدار مقاومت الکترود افقي تسمه ای دارد؟ 33پرسش  

 الف( کاهش می دهد                                                  ب( افزایش می دهد                   

 ج( ثابت می ماند                                                       د( اطالعات کافی نیست. 

می شود، اما برای قضاوت    Qو    Pافزایش پارامترهای  طبق رابطه و جدول زیر، تبدیل سه شاخه به چهار شاخه منجر به    پاسخ(

صحیح باید سایر پارامترهای موثر نیز مشخص باشد.                          
22L

R Ln Q
P L wh





  
= +  

  

 

 ای و گرد های تسمهبرای الکترودهای افقی با هادی Qو  Pب ضرای

 نحوه استقرار الکترود 

 ضریب 

P 
Q 

 گرد تسمه 

 -3/1 -1 2 الکترود یک شاخه

 9/0 5/0 4 درجه  90الکترود دوشاخه 

 2/2 8/1 6 درجه  120شاخه الکترود سه 

 -1/4 6/3 8 رجه د 90شاخه الکترود چهار 

 

 صحیح است.  «د»پس گزینه 
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کیلووات در    560حداکثر  کیلووات برق خریداری کرده است. این واحد    700( یک واحد صنعتي، طبق قرارداد  34پرسش  

 سال گذشته مصرف داشته است. اکنون در طرح توسعه خود، سه واحد با مشخصات زیر اضافه کرده است:   5طول  

 کیلووات 50با توان  :3کیلووات                    واحد  40با توان : 2کیلووات                واحد  30با توان  :1واحد 

 شدن به بار فعلی، بار هزینه اضافی به متقاضی تحمیل نمی کند؟  کدام واحدها در صورت اضافه

 3و  1ب( واحدهای                                            2و  1الف( واحدهای 

 3و   2، 1د( واحدهای                                              3و  2ج( واحدهای 

، مقدار مصرفی پرداخت می گردد،  %90مبلغ آن پرداخت شود. برای بیش از    %90قرارداد باشد، باید    %90اگر توان مصرفی تا    پاسخ(

کیلووات    630کیلووات( برابر    700درصد قرارداد فعلی )  90پرداخت می شود.    %90درصد مصرف، همان مبلغ    90تا    1یعنی برای  

کیلووات می تواند افزایش مصرف داشته باشد    70پس مشترک تا  کیلو وات است،    560  و از آنجایی که مصرف در حال حاضراست  

 صحیح است.  «الف»پس گزینه  کیلووات بوده،  70برابر  2و  1دو واحد بدون اینکه هزینه بیشتری پرداخت نماید. مجموع 

 

 کلید چقدر مي تواند باشد؟ یک  در  ( بیشترین اختالف مجاز بین ماکزیمم و مینیمم جریان اتصال کوتاه  35پرسش  

 درصد 20درصد                      د( 15درصد                    ج( 10درصد                   ب( 5الف( 

 مقدار جریان اتصال کوتاه از رابطه زیر بدست می آید:                                                                 پاسخ(

 به ترتیب ولتاژ فاز و امپدانس کل است.  totZو   PUکه در آن، 

• 1≤C  ًاگر بخواهیم حداکثر جریان اتصال کوتاه را برای تعیین قدرت قطع کلیدها بدست آوریم معموال :C   را مساوی و یا بزرگتر از

 (.C=05/1کنند )مثالً عدد یک منظور می

• 1≥C  ًاگر بخواهیم حداقل جریان اتصال کوتاه را محاسبه کرده و سیستم حفاظتی را حساستر کنیم، معموال :C    را مساوی و یا

 (  C=9/0و یا 95/0کنند. )مثالً کوچکتر از عدد یک منظور می

تا    0.9است که در بازه    Cانس کل برای یک کلید خاص عدد ثابت و مشخصی است، اختالف در مقدار  با توجه به اینکه مقدار امپد

 صحیح می باشد.  «ج»گزینه درصد است.  0.15می تواند تغییر نماید. از این رو، اختالف بین حداکثر و حداقل این پارامتر   1.05

 

 

 

 

. P
SC

tot

C U
I

Z
=
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اضطراری، نحوه عملکرد کلیدهای ورودی و خروجي هنگام قطع برق شهر  ( در تغذیه بار از طریق برق شهر و  36پرسش  

 چگونه است؟

       

  ار ل   

C1

C2 C3

C4 C5

 
 بسته C5و  C3باز و کلیدهای  C4و   C1 ،C2الف( کلیدهای 

 بسته C5و  C1 ،C3باز و کلیدهای  C4و  C2ب( کلیدهای 

 بسته C5و  C1 ،C3، C4و کلیدهای  ، باز C2 ج( کلید

 بسته  C5و  C3 ، C4 و کلیدهای ،باز C1 ،C2د( کلیدهای 

مربوط به بار بود که باید همیشه وصل باشد. در    C5باید بسته باشد تا از وصل برق شهر اطالع داشته باشیم. کلید    C1کلید    پاسخ(

بایستی  وصل( و در حضور دیزل ژنراتور خازن    C3باز(، تغذیه توسط دیزل ژنراتور بوده )کلید    C2زمان قطع قطع برق شهر )کلید  

 صحیح است. «ب»گزینه پس  باز باشد(  C4در مدار نباشد )یعنی کلید 

 

 کردن توان بار مصرفي چه تاثیری روی حداقل قدرت قطع کلیدها دارد؟( در پرسش قبل، دو برابر  37پرسش  

 افزایش و سایر کلیدها ثابت می ماند.  C5الف( قدرت 

 افزایش و سایر کلیدها ثابت می ماند.  C3و  C2ب( قدرت 

 افزایش و سایر کلیدها ثابت می ماند.  C5و  C4ج( قدرت 

 د( قدرت تمام کلیدها افزایش می یابد. 

جریان نامی )ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور( است که   nIآید که در آن بدست می K%U/n=ISCIرت قطع کلید از رابطه قد پاسخ(

این جریان طبق رابطه متناسب با توان منبع بوده و افزایش مقدار بار به معنای نیاز به افزایش توان منبع است. خازن نیز براساس 

 صحیح است.  «د»پس گزینه بار تعیین می شود.  
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 ، کدام جمله اشتباه است؟5P20با مشخصه  آمپری    50( در مورد ترانسفورماتور جریان  38پرسش  

 الف( از این ترانسفورماتور برای تغذیه رله های حفاظتی استفاده می شود.

 ب( این ترانسفورماتور به صورت کاهنده بوده و سری وصل می شود. 

 ادامه می دهد. برابر جریان نامی بدون مشکل به کار خود  20ج( آمپرمتر تغذیه شده از این ترانسفورماتور، تا 

 است.برابر جریان نامی  20در هنگام عبور جریانی معادل آمپر  50د( این ترانسفورماتور دارای خطای 

   گزینه موردنظر است. «ج»گزینه این ترانسفورماتور با توجه به مشخصه آن از نوع حفاظتی است و نه اندازه گیری.  پاسخ(

20نی:                                     برابر جریان نامی یع  20درصد خطا در 5ضمنا  50 0.05 50C A=   =   

 

ه سانتیگراد را با فرض اینکه درج  40دمای  و در  متر،    1800( در شبکه زیر، ظرفیت دیزل ژنراتور در ارتفاع  39پرسش  

ترانسفورماتورها قابلیت تامین بار را بدون اضافه بار دارند، بدست آورید. سوئیچ بین ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور 

و ضریب کاهش قدرت دیزل ژنراتور برابر است با )از تاثیر خازن در   0.8انجام مي شود. ضریب قدرت    ATSPتوسط  

 (:محاسبات چشم پوشي شود

 متر از سطح دریا      1000متر باالتر از  400برای هر  %4

 درجه سانتی گراد    30درجه باالتر از  5برای هر  1%

TR1: 1200kVA, 8% 

 TR2: 600kVA, 6% 

 کیلوولت آمپر                2000ب(                           کیلوولت آمپر         1800الف( 

 کیلوولت آمپر 2400کیلوولت آمپر                                  د(  2200ج( 

Load

20/0,4

UK=%6

Q1 Q2

20/0.4kV

UK=%8

D/G

Q4

Q3
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 مقدار ولتاژ امپدانس معادل برابر است با:  پاسخ(

1 2

1 2

1800
7.2

1200 600

8 6

T

T
n n

S
UK

S S

UK UK

= = =

++

 

                                                                               ∑ 𝑆𝑇 = 𝑆𝑛1
+ 𝑆𝑛2

= 1200 + 600 = 1800 𝐾𝑉𝐴 
 ( ارائه می شود، پس: 8حداقل توان توسط ترانسفورماتور با حداکثر ولتاژ امپدانس )%

1
1

1

1200 7.2
1200 2000

1800 8

n T
T L L L

T

S UK
S S S S kVA

S UK
= → = → =  


 

 متر، می توان نوشت:   04/0و ضریب ارتفاع معادل   400متری، مقیاس ارتفاع برابر  1800با توجه به نصب بار در ارتفاع 

1800
800

1 1 0.04 0.92
HS 40

00 800
0

10 Hins cal

H
k HFH H H m = − = −


= −  = −  == → 

 است، پس:  02/0و ضریب دما نیز    10درجه، مقیاس دما  50همچنین، دمای محیط 

40 30 1
10

1 1 0.01 0.98
TS 5

0o

ns l Hi ca

T
C kT T TFT


= = − = − = → −  = −  = 

2000                                                       توان برابر است با:       
2218

. 0.92 0.98

L
gen

H T

S
S kVA

k k
= = =


   

 صحیح است.  «د»پس گزینه 

کیلووات ساعت باشد، حداکثر توان راکتیو   50000روزه    30که توان اکتیو مصرفي در یک دوره    ( در صورتي40پرسش  

 به منظور عدم پرداخت جریمه چند کیلووات است؟ 

 هیچکدام د(                  26000ج(                    50000ب(               75000الف( 

مطلب مطابق با ضریب توان بار اکتیو باشد. این  %50زمانی مخارج انرژی راکتیو محاسبه می شود که بار راکتیو بیشتر از  پاسخ(

کیلو وار ساعت می باشد، و با انجام محاسبات بر   26000از آنجایی که از بین گزینه ها کمترین میزان توان راکتیو برابر  است. 9/0

 صحیح است.   «د»پس گزینه   می باشد، 0.9متر از این مبنا میزان ضریب قدرت ک
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 ( نصب فیوز در ورودی تابلو .................. و در خروجي آن ................... است. 41پرسش  

 الزامی-الزامی                                                        ب( تحت شرایطی الزامی-الف( الزامی

 تحت شرایطی الزم  -تحت شرایطی الزم                                         د( تحت شرایطی الزامی -الزامیج( 

شوند )یعنی یک کابل  تنها تابلوهایی باید دارای فیوز یا کلید خودکار اصلی باشند که به صورت انشعابی از یک مدار تغذیه می  پاسخ(

پس  .  ، کلیدفیوز و غیره( استMCCBدر تمامی خروجی ها نیاز به حفاظت )فیوز، مینیاتوری،  یا مدار چند تابلو را تغذیه کند(.  

 صحیح است. «ب»گزینه 

 

اهم باشد و حفاظت مسیر اتصال   1/0چنانچه امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین هادی فاز و هادی حفاظتي  (  42پرسش  

آمپر انجام شود، ماکزیمم تنظیم رله اتصال کوتاه )مغناطیسي( برای قطع مطمئن   100کوتاه توسط کلید خودکار اتوماتیک  

ولت   220ثانیه چقدر است؟ ولتاژ بین هادی فاز و خنثي را   5کلید خودکار اتوماتیک در زماني مجاز یا در زماني کمتر از  

= جریان نامي کلید خودکار In  10  (Inتا    1فرض کنید. تنظیم رله اتصال کوتاه مغناطیسي کلید خودکار اتوماتیک بین  

 اتوماتیک( است. 

 nI 10د(                             nI 8ج(                                 nI 6ب(                                      nI 4الف( 

𝐼𝑆𝐶                                       جریان اتصال کوتاه برابر است با:            پاسخ( =
𝐶.𝑈𝑃

𝑍𝑆𝐶
=

.95×230

0.1
= 2185 𝐴                                          

.𝑛:                           در کلیدهای اتوماتیک داریم 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑆𝐶 → 𝑛 × 100 ≤ 2185 → 𝑛 ≤ 21.85 → 𝑛 = 10 

اتوماتیک )  اینکه جریان کلید  آمپر است. چون در صورت   2185آمپر است، پس جریان هر چهار گزینه زیر    nI  )100با توجه به 

 صحیح است. «د»گزینه پس شود. پرسش، ماکزیمم تنظیم را خواسته، بیشترین جریان ممکن انتخاب می

 

 ( کنتاکتور مورد استفاده در چراغ راهنما از چه نوعي است؟ 43پرسش  

 AC11د(                       AC4ج(                    AC3ب(                  AC1الف( 

 

 .صحیح است «د»پس گزینه مناسب برای مدار فرمان بدون قدرت است.  AC11کنتاکتور  پاسخ(
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 ( کدام عبارت در مورد اتاق تابلو صحیح است؟ 44پرسش  

 متر است. 2.2الف( حداقل ارتفاع آن 

 بلندتر است.ب( حداکثر ارتفاع آن نیم متر از متوسط ارتفاع تابلوها 

 متر است.  1.2 از یکدیگر ج( فاصله دو تابلوی فشار متوسط و فشار ضعیف

 د( هیچکدام 

متر کمتر باشد )گزینه الف اشتباه   2ارتفاع اتاق ها نباید هیچگاه از  13مبحث  57صفحه  2-4- 3-5-13طبق آیین نامه  پاسخ(

)گزینه ب اشتباه است(. فاصله تابلوهای تمام بسته باشد  بیشترن تابلو بلندتری ارتفاع نیم متر از اتاق بایستیارتفاع حداقل است(. 

  است. صحیح «د»گزینه پس متر کمتر باشد )گزینه ج اشتباه است(.  5/1فشار متوسط و فشار ضعیف از هم نباید از 

 

الکترود به زمین شود، با یک  آمپر تغذیه مي  63، دستگاهي که توسط فیوز دیر ذوب  TT( در یک سیستم  45پرسش  

 «(58»  90است. حداکثر مقاومت الکترود متصل به زمین چقدر است؟ )آذر  وصل شده  

 اهم                                 23/0ب(                اهم                16/0الف( 

 اهم  63/0د(                        اهم       32/0ج( 

توان جریان زمان فیوز، می-ن زمان قطع مجاز یک ثانیه است. پس از روی منحنی جریانو حداکثر جریا  TTنوع سیستم  پاسخ(  

 آمپر )منحنی( بدست آورد:   63آمپر را با داشتن جریان نامی   475اتصال کوتاه )محور افقی( 

50
50 0.105

475
SC A A AI R R R →  →   

 صحیح است.  «الف»گزینه 
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متری از دتکتور دودی برای سیستم اعالم   سانتي   20مترمربع، تیرهای برق به ارتفاع    80له( در سوله ای به مساحت  مسئ

 حریق استفاده شده است. به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

 

 ( حداقل تعداد دتکتورها و فاصله آنها از تیر سقف به ترتیب چقدر است؟ 46پرسش  

 سانتیمتر 40ب( دو عدد و                   سانتیمتر                                 40الف( یک عدد و 

 سانتیمتر                                                     د( یک عدد و بیست سانتیمتر  20ج( دو عدد و 

مترمربعی، یک دتکتور کافی است.    80متر نیاز به یک دتکتور دودی می باشد، پس برای    100طبق جدول زیر، برای هر    پاسخ(

سانتی متر باشد، فضای   30( بیش از Aاست. همچنین اگر ارتفاع تیر سقف ) A2به اندازه   Aله نصب از تیرهای سقف با ارتفاع فاص

سانتیمتر است.   40دو سمت تیر یا برجستگی، دو فضای مجزا محسوب خواهند شد. حداقل فاصله دو برابر ارتفاع تیر سقف یعنی  

 .  باشدمی صحیح  «الف»پس گزینه 

 و حرارتي   دودیجدول: مقادیر پوششي دتکتورهای                                             

 مساحت تحت پوشش فاصله از اولین دیوار فاصله نصب از هم  شعاع پوشش  نوع دتکتور 

 متر مربع 100 متر 3/5 متر  5/10 متر 5/7 دودی )نوری(

 متر مربع   50 متر 7/3 متر 5/7 متر 3/5 حرارتی 

 

 ( حداکثر افزایش ارتفاع تیر سقف چند سانتیمتر باشد که نیاز به افزایش تعداد دتکتور نباشد:47پرسش  

 40د(                        30ج(                  20ب(                   10الف( 

ده و باید طراحی برای دو سمت قفسه ها به صورت مجزا سانتیمتری ارتفاع به عنوان تقسیم کننده فرض ش  30تیرها با حدود    پاسخ(

 پس گزینه »الف« صحیح است.  سانتیمتر می تواند افزایش یابد.  10سانتیمتر بوده، پس تا  20انجام شود. ارتفاع فعلی 
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گزینه صحیح ( با فرض اینکه در یک چاه، امکان نصب همزمان آسانسورهای هیدرولیک و کششي باشد، کدام  48پرسش  

 است؟

 الف( ارتفاع چاهک برابر ارتفاع آسانسور کششی است. 

 ب( باالسری برابر باالسری آسانسور هیدرولیک است.

 ترک بر مبنای عرض آسانسور کششی است.ج( عرض کل چاه مش

 همه مواردد( 

ز هیدرولیک است. همچنین  ، سرعت آسانسور کششی بیش ا15مبحث  57طبق جداول ابعادی آسانسور در پیوست صفحه   پاسخ(

 صحیح است.  «الف»پس گزینه در چاه مشترک، ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسور موجود در چاه است. 

 

 شود؟  مي مشخص  چگونه  خروج   مسیر عمومي  اماکن   در(  49پرسش  

 داخلی باتری با ایمنیجهت دار  چراغ( الف

 ایمنی  برق  نیروی از شده تغذیه چراغ( ب

 فتوسل به مجهز های چراغ( ج

 است صحیح ب و الف های  گزینه( د

 است  صحیح »الف« گزینه 21 مبحث 102 صفحه 3-1-3-7-21 نامه ینآی طبق( پاسخ

 

 میشود؟ توصیه  ساختمان  برقي  تاسیسات  تهویهسامانه    مورد  در  یک از موارد زیر  کدام (  50پرسش  

 ساختمان مرکزی تهویهسامانه   به وابسته و مثبت فضای دارای( الف

 ساختمان مرکزی تهویهسامانه  به وابسته و  مثبت فشار  فاقد( ب

 ساختمان مرکزی تهویهسامانه  از مستقل و مثبت فضای دارای( ج

 ساختمان مرکزی تهویهسامانه  فضای به وابسته مثبت فضای دارای( د

 است  صحیح «ج» گزینه 21 مبحث 102 صفحه 6-1- 3-7-21 نامه ینآی طبق (پاسخ
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 نیاز   زیر   تجهیزات  از  یک   کدام  وجود  ،کنند  مي   استفاده   کافي   نور  از   روز  طول   در  ه ک  هایي  ساختمان   برای (  51پرسش  

 است؟

 اتوماتیک  کلید( الف

 مصنوعی نور کنترلسیستم ( ب

 نوری  سلول( ج

   مورد سه هر( د

 . است صحیح «ب» گزینه 19 مبحث 60 صفحه 2- 2-5-19 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 است؟   وات  در  لومن   چند  محوطه  روشنایي   المپهای  بازده  حداقل(  52پرسش  

 20( الف

 50( ب

 35( ج

 100(د

 است  صحیح «ب» گزینه 19 مبحث 61 صفحه 1- 4-5-19 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 توکار  صورت  به حریق، اعالم    دتکتور  نصب (  53پرسش  

 است مجاز( الف

 نیست مجاز( ب

 شود نمی توصیه( ج

 دارد دتکتور نوع به بسته( د

آنجایی که    3  مبحث  60  صفحه  2- 7-5-3  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ از  و  نیست.  توکار مجاز  به صورت  نصب کاشف های خودکار 

 . است صحیح «ب» گزینه، پس دتکتورهای اعالم حریق نمونه ای از کاشف های خودکار می باشند
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 است؟  دسیبل  چند  دسیبل  65  صدای   با  محیطي در  حریق  اعالم سیستم  آژیر  صدای   حداقل  ( 54پرسش  

 120( د          10( ج        70( ب        65( الف

  . باشد  دسیبل  65  محیط  صدای  از  بیش   باید   دسیبل  5  حداقل   3مبحث    61  صفحه  4-7-5-2  نامه  ینآی  دوم   پاراگراف  طبق  (پاسخ

 .است صحیح «ب» گزینه  پس

 

 آتش   برابر  در  باید  ساعت  چند  حداقل  کشي  کابل  صورت  در  ، تهویه  سیستمدر    کنترل  کشي  سیم   ، تجهیزات(  55پرسش  

 ؟ کند  مقاومت

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

 است  صحیح «ب» گزینه 3 مبحث 180 صفحه 1-7-5-9-3  نامه ینآی «1» بند طبق (پاسخ

 

 85متر و شدت صوت   5بیشترین صوت شنیده شده توسط فرد ایستاده در سالني با بلندگوهای با ارتفاع  (  56  پرسش

dB/m    متری چند دسیبل است؟ 6با فاصله 

 73.06د(                 74.62ج(                       70.71ب(                   72.31الف( 

متر، ارتفاع سطح شنوایی برای آدم    70/1ارتفاع سطح شنوایی برای آدم ایستاده:    درسنامه،فصل نهم کتاب   9-24طبق نکته    پاسخ(

ℎ1. پس:           7/0متر و ارتفاع سطح شنوایی برای آدم نشسته برزمین:  10/1نشسته:  = ℎ − ℎ𝐿 = 5 − 1.7 = 3.3 𝑚 

85بیشترین فشار صوت در کمترین فاصله یا درست زیر بلندگو است، پس:                 20log3.3 74.62dB− = 

 پس گزینه »ج« صحیح است. 

 

 ي و ............ شار نوری کل مي شود. منجر به ............. شدت روشنای( افزایش افت ولتاژ نامي المپ،  57پرسش  

 کاهش-کاهش افزایش           د( -کاهش             ج( کاهش -افزایش         ب( افزایش-الف( افزایش

  صحیح است. «د»گزینه  کتاب درسنامه 216فصل هشتم صفحه  3-8و جدول  8-9طبق  پاسخ(
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کیلووات است. مدیریت واحد   90کیلوولتي در حال تغذیه یک موتور با قدرت      20  /  0.38( سیستم سه فاز  58پرسش  

است.   0.8با ضریب قدرت    3×70+ 35کیلوواتي به این سیستم دارد. کابل سیستم از نوع    5تمایل به افزودن دو بار تکفاز  

 بارهای تکفاز به چه صورتي باید به شبکه وصل شوند تا اضافه جریاني وجود نداشته باشد؟ 

 به صورت مشترک تغذیه نمود.   L1الف( هر دو را می توان از فاز 

 ب( فقط یکی از بارها را می توان تغذیه کرد. 

 به صورت مجزا وصل شوند.  هابارکدام از ج( هر 

 د( بارهای تکفاز را نمی توان با این سیستم تغذیه نمود. 

 جریان سه فاز و تکفاز برابر است با   پاسخ(

3جریان بار سه فاز برابر است با:                                         

3

90000
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3 cos 3 380 0.8L

P
I A

U







= = =
 

  

جریان هر کدام از بارهای تکفاز برابر است با:                                     

1

1

5000
28.41

cos 220 0.8P
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آمپر است، پس عبور جریان بار تکفاز باعت تجاوز از مقدار جریان مجاز کابل می شود.    185مربعی،    متر  میلی  70جریان مجاز کابل  

 صحیح است. «د»بنابراین گزینه دقت شود که در این پرسش سخنی از عدم تعادل بار به میان نیامده است. 

 

  حریق   اطفاء اساس بر  شده  انجام  بندی   بخش  ( در59پرسش  

 .باشدداشته  آسانسور یک حداقل دسترسی به ید با بخش هر (الف

 . کرد استفاده  آسانسور یک از بخش یک از بیش برای توان  می شرایطی تحت( ب

 . شود می تعیین بخش هر آسانسور تعداد ساختمان بندی دسته براساس( ج

   ب و الف های  گزینه( د

 . است صحیح «د» گزینه 3 مبحث 194 صفحه 3-4-2-11-33 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 

 


