
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق

 ۱۴۰۰مرداد  طراحی

 

 مولف 

 مهندس محمدکریمی 

 مبتکر طرح تضمین قبولی در آزمون نظام مهندسی برق 
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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

 تقدیم می کند  

 بسته هاي آموزشي آمادگي آزمون

 تاسيسات برقينظام مهندسي 
 شامل:

 ساعته  30فيلم آموزشي         

 جلد کتاب  چند        

 آزمون آزمايشي آنالين         

 رفع اشکال تلگرامي         
 .. .با ما در ارتباط باشید

 مشاهده آخرين محصوالت به فروشگاه اينترنتي          

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

 آکادمي کسب و کار برقيسايت          

www.mohammad-karimi.ir 

 : کانال تلگرامي         

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 : پيج اينستاگرامي     

instagram.com/tasisat_barghi 
 

 تماس مستقیم با مولف کتاب و مدرس دوره ها:

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      ۰2۱66۴۰۴۱86 

      info@ mohammad-karimi.ir 

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
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( این کتاب را دارد، به نکات  pdfدر صورتی که نسخه الکترونیکی )فایل 

 کنید:زیر دقت 

شما اجازه آپلود یا ارسال آن در فضای مجازی )شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های پیام 

رسان، ایمیل و ...( را صرفا در صورتیکه بدون کوچکترین تغییر و دخل و تصرف در این 

کتاب باشد، را دارید؛ هر گونه انتشار آن با دخل و تصرف بدون رضایت مولف و ناشر بوده 

 قانونی خواهد داشت.   و قطعا پیگرد 
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 کدام یک از شکل های زیر از بابت محل نصب کلید جریان باقیمانده در یک تابلوی انتهایی صحیح است؟ مشترک (1پرسش  

 
 د( هر سه گزینه صحیح است.  3ج( شکل   2ب( شکل   ۱الف( شکل 

 3۰۰در    RCD، از یک  ۱باید آخرین وسیله حفاظتی باشد. در شکل    RCD،  ۱3مبحث    78صفحه    6-6-2-6-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(
برای حفاظت بیشتر برای حفاظت تجهیزات    RCD،  2میلی آمپری در ورودی فیدرها استفاده کرده تا سلکتویته را رعایت کند. در شکل  

، برای حفاظت تجهیزات و افراد در برابر برقگرفتگی استفاده می شود. گزینه د صحیح 3شکل    داخلی تابلو در فیدرهای خروجی است. از
 است. 

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 306کلمه »کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده« صفحه 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
حنی تغییرات دمای محیط یک ساختمان در طول یک شبانه روز در فصل تابستان و نیز من  منحنی بار یک ساختمان  طراحی  ( 2پرسش  

 مطابق شکل زیر می باشد. محاسبه افت ولتاژ برای سایز کابل ورودی ساختمان در چه ساعتی در طول یک شبانه روز باید انجام گیرد؟ 

 
 ۱۴-۱6ب( ساعت       ۱2-۱۴ساعت الف( 

 های »الف« و »ب« هر دو صحیح است. د( گزینه       ۱6-۱8ج( ساعت 
توان و دما تاثیر مستقیم بر روی افت ولتاژ داشته و بهترین روش کاهش افت ولتاژ، افزایش سطح مقطع کابل است. در نتیجه پیک  پاسخ(

مقدار توان    ۱6الی    ۱۴ی  کیلووات، و در بازه زمان  8۰، مقدار توان معادل  ۱۴الی     ۱2در بازه زمانی  هر دو منحنی بر روی آن تاثیر دارد.  
توان مستقیما در رابطه افت ولتاژ وجود داشته اما دما به صورت ضریبی )در حد چند دهم( به مقاومت ضرب شده   کیلووات است. 5۰معادل 

مچنین است و تاثیرش در مقایسه با توان بسیار کمتر است. ه  ۱و همین مقاومت به ضریب توان )کوسینوس فی( ضرب می شود که کمتر از  
 ۱۰درجه( تنها    ۴۰درجه( نسبت به دما قبل )  5۰کیلووات( دو برابر بوده اما پیک دما )  ۴۰کیلووات( نسبت به توان قبل )  8۰پیک توان )

 گزینه الف صحیح است.   خواهد بود. ۱۴الی  ۱2پس مبنا انتخاب براساس بازه زمانی درصد( افزایش دارد،  2۰درجه )

https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  34فصل دوم صفحه از   1-4-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 32از فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 در تاسیسات برقی صحیح است؟ همبندیکدام یک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (3  پرسش

  EMIب( حفاظت سیستم های الکترونیکی در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی                    ایمنی در برابر برق گرفتگیالف( 
 هر دو صحیح است.  بو  الفد( گزینه های                       ج( کاهش جریان اتصال کوتاه

جلوگیری امواج الکترومغناطیس    و تداخلمی تواند از برق گرفتگی  ، همبندی کمکی  [۴مرجع ]   23۱صفحه    2- 2-62۱طبق بند    پاسخ(
 صحیح است. د گزینه .نماید

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 نظارت -طراحی کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی    404  و  47به ترتیب در صفحات    همبندی کمکی برای همولتاژ کردن«  کلمات »

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 

. است مفروض زیر شکل مطابق کنند، می تغذیه را بار  UPS 33% دستگاه  هر که UPS دستگاه سه توسط اریب مشترک (4  پرسش
 هر نامی ظرفیت) کرد؟  خواهند تغذیه را بار درصد چند کدام هر سه شماره و دو شماره هایUPS  ،گردد خارج مدار از UPS -1 چنانچه
 ( باشد می بار  کل معادل UPS دستگاه

  
 66د(                          ۱۰۰ج(                             5۰ب(                            33الف( 
درصد( را تغذیه و تامین می کنند. با    33در مدار بوده، و هر کدام معادل یک سوم از بار )  UPS( در حالت کار عادی هر سه دستگاه  پاسخ 

دیگر،   UPSها، دو   UPSباشد«، پس با کنار رفتن یکی از  می بار کل معادل UPS دستگاه هر نامی توجه به اینکه گفته شده که »ظرفیت
 . گزینه ب صحیح است.هر کدام نیمی از بار را تغذیه می کنند

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 ؟ نیستدر کدام یک از دیاگرام های توزیع شکل های زیر تحت هیچ عنوانی الزامی  ایجاد همبندی اضافی مشترک (5  پرسش

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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 .( در تمام گزینه ها الزامی استد                    3 لک( شج                         2( شکل ب                           ۱( شکل الف

مبحث   ۱5۴صفحه    5-8-2-۱پ    آیین نامه   طبقاجرای همبندی اضافی ارتباطی با اینکه بارها از چه منابعی تغذیه می شوند ندارد و    پاسخ(
 ، اگر کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل حفاظتی وجود داشته باشد، باید همبندی اضافی اجرا شود. گزینه د صحیح است. ۱3

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  118از فصل چهارم صفحه  8-4بخش 

 نظارت -راحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طفصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندسبخش    از فصل چهارم صفحه 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 ؟ نمی باشدها صحیح  آتریومکدام یک از گزینه های زیر در خصوص  مشترک (6 پرسش 

 است، باید مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد. آتریوم( کل ساختمانی که دارای الف
 .ستین یالزام ومیآترشبکه بارنده خودکار در سقف  لهیمتر باشد، محافظت به وس ۱7از  شیارتفاع ب یدارا ومیآترچنانچه سقف  (ب
 .محافظت مجهز باشند یبه دوربند مستقل برا دیبا ومیترآ یموجود در داخل فضا یپلکان ها ج(
 .( هر سه گزینه صحیح استد

  . باشند   یم  حیصحهمین آیین نامه     2و تبصره    3از مبحث    ۱9۱صفحه    2-۱-۱۱-3نامه    نییطبق آ  بیبه ترت  بالف و    یها  نهیگز  پاسخ(
 است.مورد نظر صحیح و  نهیگز  جاشتباه است. گزینه  همین مبحث ۱92صفحه  ۱-5-۱-۱۱-3نامه  نییطبق آنیز  ج نهیگز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 47کلمه »آتریوم« در صفحه 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
واگن می باشاد. مدت  ۱۰نفر اسات. هر قطار مترو دارای  ۱6۰تعداد مساافرین نشاساته و ایساتاده در یک واگن قطار مترو  طراحی (7پرسشش  

به همان و   مسافرین پیاده  3۰در هر توقف قطار در یک ایستگاه % .باشددقیقه می   2زمان متوالی رسیدن و توقف دو قطار در یک ایستگاه  
از پله برقی اساتفاده شاده اسات. مناساب ترین   ،نسابت نیز ساوار می شاوند. برای تخلیه مساافرین پیاده شاده از قطار مترو به بیرون ایساتگاه

 درجه می باشد(  35)ها(  گزینه برای پله های برقی چه می باشد؟ )به دلیل محدودیت های معماری زاویه شیب پله برقی
 متر  ۱مجموعه پله برقی با عرض  دو( ب   متر ۱ ( یک مجموعه پله برقی با عرضالف
 متر 8/۰ ( دو مجموعه پله برقی با عرضد   تر م 8/۰ مجموعه پله برقی با عرضیک ( ج

مدت زمان بین  نفر( در هر دو دقیقه )  ۴8۰این افراد )درصد    3۰( نفر است.  ۱6۰×۱۰)  ۱6۰۰زمان  صورت همتعداد کل مسافران به   پاسخ(
  تعداد کل افراد در یک ساعت برابر است با:  است، پس ( توقف هر قطار و رسیدن قطار بعدی
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. حداقل عمق پله  متر بر ثانیه می باشد  5/۰در این حالت حداکثر سرعت پلکان برقی    ۱5مبحث    ۴۱صفحه    ۱۱-۱-3-۱5طبق آیین نامه  
 را بدست آوریم:   Kبرای محاسبه عرض پله باید است.  38/۰همین مبحث،  ۴7صفحه  9-5-3-۱5ن نامه نیز طبق آیی
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، یک پله برقی باید باشد و برای بیش 2برابر    k، تا  ۱5مبحث   ۴3عدد بدست آمده برای مجموع عرض های پله برقی هاست، طبق صفحه  
 2است، پس مقدار     52/۱برابر    kاز آن باید از دو یا چند پله برقی استفاده کرد )گزینه های الف و ج اشتباه است(. با توجه به اینکه نصف  

 گزینه ب صحیح است. متر خواهد بود.  ۱عرض پله  انتخاب شده و

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  262از فصل دهم صفحه  3-01بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 251از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 یک  صانعتی کارخانه این توساعه طرح در اسات قرار. باشاد می  کیلووات  ۱۰۰۰ صانعتی  کارخانه یک قراردادی  قدرت  مشتترک  (8  پرسشش
 طول طی صانعتی کارخانه این مصارفی توان ماکزیمم چنانچه. باشاد می کیلووات ۴۰۰ آن برق  مصار   که  ،گردد  احداث  جدید سااختمان
 بابت بهایی اضااافه که طوری به  مجموعه کل دیماند  افزایش  جهت قدرت  حداکثر باشااد،  کیلووات 77۰( سااال 5) آن برداری  بهره زمان
 (ای منطقه برق  شرکت های تعرفه  مطابق) باشد؟  می کیلووات چند نگردد، پرداخت نهایی دیماند
 556د( 3۰۰ج(  ۱7۰ب(  ۴۰۰الف( 

 ارایه می کند:این پرسش را با چند روش می توان حل کرد که هر کدام پاسخ متفاوتی را  پاسخ(
  طوری   به  مجموعه  کل   دیماند  افزایش  جهت  قدرت  حداکثر: مهمترین دلیل اعتراض، جمله آخر سوال است که تصریح می کند: »۱روش  
« از این جمله این برداشت می شود که مشترک در این بازه چند باشد  می  کیلووات  چند  نگردد،  پرداخت  نهایی   دیماند  بابت  بهایی  اضافه  که

ز بابت دیماند مصرفی چقدر پرداخت می کرده؟ اضافه دیماند از بابت طرح توسعه طوری باشد که از این مبلغ پرداختی تجاوز نکند. ساله، ا
درصد را پرداخت   9۰کیلووات( مصر  کند، همان مبلغ    9۰۰درصد دیماند )در اینجا تا    9۰طبق مقررات شرکت برق، در صورتیکه مشترک تا  

کیلووات مصر    9۰۰اگر بیش از    کیلووات را پرداخت کرده است اما  9۰۰سال، مشترک از بابت دیماند همان هزینه    5می کند یعنی در این  
کیلووات، تأثیری روی دیماند ندارد. با توجه به اینکه حداکثر   9۰۰کند، باید هزینه دیماند مصرفی را پرداخت کند. در واقع، میزان مصر  زیر  

( میزان مصر  خود را بدون افزایش پرداخت هزینه بیشتر افزایش 9۰۰-77۰کیلووات )   ۱3۰تواند تا  کیلووات است، پس می  77۰مصر  آن  
 ها نیست. گزینه بین دهد که در 

حکمی روش قبلی نیست به این صورت است که می توان اظهار داشت که مقدار  : برداشت اولیه از سوال که قطعا دالیل آن به م2روش  
کیلووات    ۱۰۰۰کیلووات می رسیم که از این مقدار    ۱۱7۰کیلووات به آن اضافه می شود که به دیماند    ۴۰۰کیلووات بوده و    77۰مصر   

 کیلووات دیگر خریداری شده و گزینه ب صحیح شود.  ۱7۰خریداری شده و کافییست 
)مقدار   9/۰کیلووات بوده که با تقساایم بر    ۱۱7۰کیلووات( برابر    ۴۰۰کیلووات( و توان جدید )  77۰: مجموع توان مصاارفی فعلی )3روش  

کیلووات قبال    ۱۰۰۰کیلووات می رساایم. از این مقدار   ۱3۰۰حداکثر دیماندی که به ازای آن اضااافه بهایی پرداخت نمی شااود( به عدد  
 یلووات خریداری شود کافی است.ک 3۰۰خریداری شده پس 

 است.اعالم شده صحیح  جگزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  22فصل اول صفحه از   8-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل اول 

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس  23از فصل اول صفحه  8-1بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل اول
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
  ندارند؟  اثر  زیر های گزینه از یک کدام بر LED های چراغ یا و گاز در تخلیه المپ های از ناشی های هارمونیک مشترک (9  پرسش
 روشنایی  مدارهای حفاظتی فیوزهای( ب                                                                        خازن بانک( الف
 دارند. اثر  گزینه سه هر بر ( د                        روشنایی مدارهای کننده تغذیه های هادی مقطع سطح( ج

همچنین  بر روی خازن تاثیر می گذارد )گزینه الف صحیح است( و  ، هارمونیک  ۱3مبحث    2۰2صفحه    7-۱-5پ    طبق آیین نامه   پاسخ(
درصد،    ۱5در صورت باال رفتن هارمونیک تا  ،  مبحثهمان    85و    8۴صفحات    2- ۱2-۱- 7-۱3و    ۱-۱2-۱- 7-۱3  های  طبق آیین نامه
درصد،  33همچنین در صورت افزایش هارمونیک تا )گزینه ب صحیح است( و  برابر هادی فاز گرددخنثی باید - حفاظتی  هادی خنثی و یا

فاز نیز لحاظ شود. هارمونیک مانند یک مصر  مجازی رفتار کرده و بر روی عملکرد وسایل   سطح مقطع باید مقدار هارمونیک در محاسبه
 نه ج صحیح است(. گزینه د کامل ترین است.حفاظتی تاثیر گذاشته و آنها را دچار اشتباه می کند )گزی

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   127و    125از فصل چهارم صفحات    1-10-4بخش  

 برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس 111از فصل چهارم صفحه  1-10-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 402کلمه »هارمونیک« در صفحه 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

باشد، حداقل سطح جریان اتصال کوتاه در شینه   kI"  هر کدام  TR2و    TR1  اگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای  طراحی  (01  پرسش 

 به ترتیب عبارتست از: Qو کلید  ABتابلو 

 
         k2I ،"kI"د(                     kI ،"kI"ج(                        k2I ،"k2I" ( ب         kI ،"k2I" الف(

 از دو ترانسفورماتور در حالت اتصال کوتاه، جریان اتصال کوتاهی به سمت محل خطا عبور می دهند.   پاسخ(
شینه تابلو: از شینه دو جریان اتصال کوتاه از هر کدام از ترانسفورماتورها عبور می کند که بیشترین جریان اتصال کوتاه از هر  

هد بود. در این پرسش هر دو جریان اتصال کوتاه برابر بوده پس از شینه  کدام ترانسفورماتورها، جریان اتصال کوتاه شینه خوا
 عبور می کند.  kI"جریان 
 ( از هر طر  شینه از کلید عبور می کند. k2I": جریان های اتصال کوتاه به سمت بار حرکت کرده و مجموع دو جریان )Qکلید 

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  192از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم 

 ی طراح-یم مهندسکتاب راه آزمون نظا  185از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 
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 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 کنید( به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک 

 باشد؟در شکل زیر کجا می دتکتور کانالیرین گزینه در خصوص نصب سب تمنا مشترک ( 11  پرسش

 
 باشد. د( نصب دتکتور کانالی الزامی نمی                      Cو  Bج( نقاط                      Cو  A، Bب( نقاط              A  ف( نقطه ال

همان مبحث، دتکتور کانالی برای هوای    ۱99صفحه    2-۴و همچنین جدول پ    ۱3مبحث    ۱97صفحه    33-۱-۴طبق آیین نامه پ    پاسخ(
 است.  برگشت و یا رفت و یا هر دو و یا تخلیه هوا نصب می شود. گزینه ج صحیح

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  164« در صفحه برگشتل هوای »دتکتور کانا کلمات »دتکتور کانالی« و 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
ترانسفورماتورهایاگر    طراحی   ( 21  پرسش  کوتاه  اتصال  در شینه    kI"  هر کدام  TR2  و  TR1  جریان  کوتاه  اتصال  باشد، حداقل سطح 
 به ترتیب عبارتست از: Q2و  Q1 هایکلیدو  ,AB CD, BCهای

 
2"الف( شینه :kI AB        شینه و" :kI BC        2"شینه و :kI CD      کلید   و 

"

12 :kI Q      کلید   و"

22 :kI Q  

2"ب( شینه   :kI AB     2"شینه      و :kI BC   2"شینه       و :kI CD      کلید     و"

12 :kI Q     کلید    و"

22 :kI Q 

2"ج( شینه  :kI AB       شینه  و" :kI BC       2"شینه  و :kI CD       کلیدو  "

12 :kI Q        کلیدو"

2:kI Q 

2"د( شینه :kI AB       2"شینه    و :kI BC     2"شینهو :kI CD          کلید  و"

1:kI Q          کلیدو  "

2:kI Q 

مجموع جریان های اتصال کوتاه باالدست کلیدها باشد. پس چون اعالم شده که جریان  قدرت قطع کلیدها باستی برابر    پاسخ(
باشد. شینه ها نیز    kI"  نیز بایستی برابر  می باشد، پس قدرت قطع هر یک از کلیدها  kI"  اتصال کوتاه هر یک از ترانسفورماتورها برابر

باید   Cو    Bبین نقاط    را داشته باشند. به عبارتی هر یک از شینه ها   بایست قدرت تحمل حداکثر جریان اتصال کوتاه منابع باالدست خود

گزینه    است.  k2I"، این مقدار برابر CDو    ABدر خارج از حد فاصل بین دو ترانسفورماتور، بین    حداقل سطح اتصال کوتاهشان برابر باشد.

 صحیح است.  الف

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  194از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 
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 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 185از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل هفتم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه  مشترک ( 31  پرسش
 باشد. میکیلوگرم  ۴5۰الف( ساختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به ظرفیت 

 باشد. می کیلوگرم 63۰ظرفیت ب( ساختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به 

 باشد. کیلوگرم می  ۴5۰ج( ساختمانی دارای دو دستگاه آسانسور به ظرفیت 
 د(هر سه گزینه صحیح است. 

، در ساختمان هایی که الزاما باید آسانسور داشته باشند، حداقل یکی از آنها باید ۱5مبحث    ۱۰صفحه    5- ۱-2-۱5طبق آیین نامه    پاسخ(
همان مبحث، این آسانسور برای صندلی چرخدار باید   66در صفحه    2پیوست    ۴قابلیت حمل صندلی چرخدار را داشته باشد. طبق شکل  

 .صحیح است گزینه ب. کیلوگرم باشد 63۰یا  6۰۰دارای ظرفیت 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 

 است؟ظرفیت و نوع آسانسورهای یک ساختمان در مراحل اولیه طراحی به عهده جه کسی مسئولیت انتخاب، تعداد،  مشترک ( 41  پرسش
 د( همکاری معمار، برق و مکانیک طراح          ج( همکاری معمار و برق طراح            ب( برق طراح        الف( معمار طراح 

 است.  ، این وظیفه بر عهده معمار طراح است. گزینه الف صحیح۱5مبحث  9صفحه  ۱-۱-2-۱5طبق آیین نامه  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 355کلمه »معمار طراح« در صفحه 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  پرسش نظارت ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

یک اتصال کوتاه در یک نقطه از سیستم توزیع برق برابر کدام یک از مقادیر زیر  امپدانس معادل موتور در هنگام وقوع    طراحی   ( 51  پرسش 
ولتاژ   :U(،  7nI/LRI=)  جریان نامی موتور=nIموتور،    Locked Rotorجریان :  L.RL  ،کیلووات(   ۱۰)  : توان موتورmP  مشخصات موتور:  است؟ 

ر ) موتوامپدانس ظاهری  :  MZ(،  ۰/ 98)  راندمان موتور   : η  نامی موتور،
2

/

1
M

MLR n

u
Z

I I s
=   ،)MR:  مقاومت اهمی موتور  (M=0.42XMR) ،

MX: مقاومت سلفی موتور (M=0.992ZMX و )MS : توان ظاهری موتور
.cos

MP

 
 . ولت(  ۴۰۰/ 23۰: ولتاژ )u و 

 

1.76  الف( , 0.74X R=  =                                       )0.74ب , 1.76X R=  =  
1.25ج( , 0.11X R=  =                                           )1.25  د , 0.11X R=  =  
 

                      توان ظاهری برابر است با:   پاسخ(
10

12
.cos 0.98 0.85

M

P
S kVA

 
= = =


 

                       ر: امپدانس ظاهری موتو
1 400

1.9
7 12

MZ =  =  

0.992                                  :      مقاومت سلفی موتور 0.992 1.9 1.756M MX Z=  =  =  
0.42               :  مقاومت اهمی موتور 0.42 1.756 0.7375M MR X=  =  = 

 صحیح است.گزینه الف 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 به چه معنایی است؟ «باشد کیلوولت بیشتر نمی 5/2از  برقگیر حفاظتیعملکرد سطح و تراز ولتاژ » جمله مشترک ( 16پرسش  

 .شود )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(در آن ولتاژ فعال می برقگیر حفاظتیباشد که کیلوولت( می 2/ 5الف( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )
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در زمان عملکرد و یا به عبارت دیگر فعال بودن برقگیر )عبور   برقگیر حفاظتیکیلوولت( در دو سر  2/ 5ب( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )
 باشد.جریان صاعقه و یا کلیدزنی( می

 شود )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(. در آن ولتاژ فعال می برقگیر حفاظتیباشد که کیلوولت( می  5/2حداقل مقدار ولتاژ )ج( بیانگر 
باشد که دستگاه و یا تجهیزاتی که در مقابل اضافه ولتاژ )عبور جریان صاعقه و یا  لت( میکیلوو  5/2د( بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ )

 شوند. کلیدزنی( حفاظت می
 صحیح است. بگزینه  پاسخ(

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
  باشد، حداکثر ولتاژ مجموع قسمت  Vk  3  (،E/I)اضافه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز  چنانجه حداکثر    مشترک  (17  پرسش

 باشد؟( چقدر میSPD) برقگیر حفاظتیاز  ،ناشی از کلیدزنی در سیستمبه هنگام عبور جریان صاعقه و یا جریان  L3 و L1، L2 های

 
 ولت  3۰۰۰د(                             ولت 5۰۰ولت                       ج(  25۰۰ب(                         ولت ۱۰۰۰الف( 

 گزینه ب صحیح است. ، ۱3مبحث   23صفحه  3-۱6-۱-3-۱3آیین نامه بند »ت« طبق تبصره  پاسخ(

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
باشد؟ )سطح  چند متر می    (L=X)باشد. مقدار طول  یکسان می  Bو   Aافت ولتاژ در نقاط  ،در مدار اهمی شکل زیر  طراحی  ( 18  پرسش

 مقطع هادی ها در هر دو شاخه یکسان می باشند(

 
 6۰د(                                   65ج(                                   3۰ب(                                       5۰الف( 

می باشند، پس می توان با استفاده از رابطه زیر مقدار   با توجه به آنکه در شکل فوق بارهای توزیع شده دارای سطح مقطعی یکسان  پاسخ(
  را محاسبه نمود: Aطول معادل مسیر 

https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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از طرفی دیگر طبق متن سوال، سطح مقاطع و همچنین مقدار و    کیلو وات می باشد  ۱۰۰۰نیز   Bاز آنجایی که مقدار مصر  کننده مسیر  
گزینه ج  متر می باشد.  65نیز    Bبا یکدیگر برابر است، بنابر این می توان نتیجه گرفت که طول مسیر    Bو    Aافت ولتاژهای هر دو مسیر  

 صحیح است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  42از فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 نظارت -طراحیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فصل دوم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 41فصل دوم صفحه  1-2-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
 صحیح است؟  IPکدام یک از گزینه های زیر در خصوص سیستم آنتن مرکزی )تلویزیون( تحت  مشترک ( 19  پرسش

 گردد. های تلویزیونی توسط کارتهای سیگنال مخصوص در مرکز سیستم تعیین میالف( تعداد کانال
 های تلویزیونی با توجه به تعداد کارتهای سیگنال قابل افزایش و یا کاهش است.ب( تعداد کانال

ها در بستر  سیگنال های تصاویر تلویزیونی دریافتی از طریق مرکز این سیستم به صورت دیجیتال و داده درآمده و سپس این سیگنالج(  
 شبکه ارسال می گردد. 

 د( هر سه گزینه صحیح است.

باشند. گزینه د  ، صحیح می۱3مبحث  ۱۱۴صفحه  3- ۴-7-9-۱3« آیین نامه ب گزینه های الف، ب و ج طبق بندهای »پ« و » پاسخ(
 گزینه صحیح و کاملترین پاسخ می باشد.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

در صفحات به ترتیب   « »سیگنال تصاویر تلویزیونیو  «IP»سیستم آنتن مرکزی تحت  ،«، ماهواره ایکلمات »تعداد کانال تلویزیونی

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  222و   217، 110

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

ولت    23۰در کدام یک از گزینه های زیر، سطح عایق بندی در تابلوهای برق فشار ضعیف برق بیشتر از مقدار ولتاژ    مشترک  (20 پرسش
 خواهد بود؟ 

بدنه تابلوهای ،  بدنه تابلوهای فشار متوسطترانسفورماتور دارای یک الکترود اتصال به زمین باشد و بدنه هادی ترانسفورماتور،  الف( پست  
 و هادی خنثای فشار ضعیف آن الکترود وصل شوند. ضعیففشار 
الکترود اتصال به زمین مستقل می باشد. بدنه هادی ترانسفورماتور و بدنه  ب(   به   تابلوهای فشار متوسطپست ترانسفورماتور دارای دو 

 وصل شوند. منیالکترود زمین ایو هادی خنثای فشارضعیف به  بدنه تابلوهای فشار ضعیفو  الکترود زمین حفاظتی
بدنه و    بدنه تابلوهای فشار متوسطباشد. بدنه هادی ترانسفورماتور،  پست ترانسفورماتور دارای دو الکترود اتصال به زمین مستقل می  ج(  

 وصل شوند. الکترود زمین ایمنیهادی خنثای فشار ضعیف به و  الکترود زمین حفاظتیبه  تابلوهای فشار ضعیف
 ج« هر دو صحیح است. د( گزینه های »ب« و »

ولت خواهد بود« همان مفهوم آیین نامه پ   23۰عبارت »سطح عایق بندی در تابلوهای برق فشار ضعیف برق بیشتر از مقدار ولتاژ    پاسخ(
 می رساند که در آیین نامه صریحا تجهیزات اتصالی به هر الکترود را اینگونه دسته بندی کرده است: ۱3مبحث  ۱73صفحه  ۱-۱۰-6-9

 الکترود زمین حفاظتی: بدنه تابلوهای برق فشار ضعیف همراه با بدنه تابلوها و تجهیزات برق فشار متوسط
  الکترود زمین ایمنی: نقطه خنثی برق فشار ضعیف
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« است )گزینه ج صحیح است( نقطه خنثی برق فشار ضعیفبدیهی است آن چیزی که به الکترود ایمنی متصل می شود صرفا و فقط »
 « را نیز به این الکترود متصل کرده است. بدنه تابلوهای فشار ضعیفحال آنکه گزینه ب »

در حالتی که پست برق دارای دو الکترود زمین به منظور حفاظت سیستم و ایمنی به نظر می رسد طراح محترم این جمله اول آیین نامه »
کرده و گزینه ب را نیز صحیح دانسته حال آنکه شرط باال بودن درجه عایق استناد    ۱-2-6- ۱۰-۱« را مبنا گرفته و به آیین نامه پ  باشد

 است.  9-6-۱۰-۱بندی صرفا و فقط برای ارضا شروط اتصالی به الکترودها در آیین نامه پ 
 است.  اعالم شده صحیح د گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 139از فصل چهارم صفحه  2-12-4بخش 

 رت نظا -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 135فصل چهارم صفحه  2-15-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

و تجهیزات برق فشار  تابلو  و »بدنه  برق فشار ضعیف«  تابلوهای  بدنه   « »الکترود زمین حفاظتی«،  ایمنی«،  »الکترود زمین  کلمات 

 نظارت -طراحیکتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی  65و   65، 43، 43متوسط« به ترتیب در صفحات 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
دسیبل باشد، شدت صوت دو بلندگوی   9۰چنانچه شدت صوت یک بلندگو با توان یک وات و در فاصله یک متری    طراحی  (21پرسش  

 وات و در فاصله یک متری چند دسیبل می باشد؟  5موازی با توان 

 93د(    97ج(    ۱۰۰ب(    ۱87الف( 

 بلندگو برابر است با:   nدر حضور   dوات با فاصله  Pمقدار شدت صوت هد  در توان  پاسخ(
20 10 10log 90 20log1 10 5 10log 2 0 100TDB SPL Logd LogP n LD Log dB= − − + − = − + + − = 

SPL  گزینه ب صحیح است.  وات از آن. ۱طبق تعریف عبارت است از شدت صدای خروجی بلندگو در فاصله یک متری به ازای توان 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  234از فصل نهم صفحه  2-3-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225فصل نهم صفحه  2-3-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

، برای حفاظت ،  Z≤In≤IBI  ،z≤1.45I2I  پاسخ دهید.  پرسش بعدی  2به    ،۱3راهنمای مبحث    3۴3با توجه به فرمول های صفحه  مسئله(  

،  شدت جریان اسمی یا تنظیم شده وسیله حفاظتی:  nI،  شدت جریان طراحی:  n=1.45I2I  ،BI  :برای حفاظت کلید اتوماتیک،  n=1.6I2Iفیوز:  

zI  :1،  شدت جریان مجاز حرارتی کابلI  :2و    شدت جریان عدم قطع کلید یا عدم ذوب فیوزI  : شدت جریان قطع کلید یا شدت جریان ذوب
 . فیوز در زمان قراردادی

 چنانچه وسیله حفاظتی تغذیه یک بار، فیوز یاشد، کدام یک از روابط زیر صحیح است؟ طراحی ( 22پرسش  
 د( هیچکدام                Z≤1.1I n≤ I BIج(                          Z≤ I n≤ I BIب(                     Z≤0.9I n≤ I BIالف( 

   بوده، پس:  BIو  ZIبا دقت در گزینه می توان دریافت که سوال است رابطه بین  پاسخ(
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 صحیح است. الفگزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 کتاب تاسیسات برق پالس  103فصل چهارم صفحه از  15-4بخش 
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 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 

ولت مفروض است، چنانچه جریان کابل   ۴۰۰و با سطح ولتاژ    9/۰سه فاز با ضریب توان   kW  7۰باری به ظرفیت    طراحی  ( 23پرسش  
 باشد؟ترین وسیله حفاظتی تغذیه این بار چه می باشد، مناسب A ۱3۴= zIنغذیه این بار 
 آمپر  ۱25با جریان تنظیم  آمپر MCCB) ۱25ب( کلید اتوماتیک )     آمپر                                                ۱25الف( فیوز 
 هیچکدام د(     های الف و ب هر دو صحیح است.                    ج( گزینه 

                   مقدار توان ظاهری برابر است با: پاسخ(
70

77.77 77.77
cos 0.9

P
S S kVA


= = = → = 

77.77مقدار جریان برابر است با:                     
3. . 112.25 112.25
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آمپر است. پس کابل تغذیه که ظرفیت جریانی معادل    25/۱۱2پس مقدار جریانی که توسط مصر  کننده کشیده می شود، برابر 
آمپر را دارا می باشد، توانایی تحمل و عبور جریان این مصر  کننده را دارد. از آنجایی که وسیله حفاظتی بایستی دارای    ۱3۴

افظت نماید، قرار گرفتن  ویژگی های حرارتی و مغناطیسی باشد تا بتواند مصر  کننده را در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه مح 
 ب صحیح است. آمپر در باالدست این مصر  کننده مناسب می باشد. گزینه  ۱25کلید خودکار اتوماتیک با جریان تنظیم 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه رسش کتاب درسنامه و پ 154از فصل ششم صفحه  1-2-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندساز فصل ششم صفحه    1-2-6بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل ششم  

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

باشد. حداقل تعداد ایزوالتور  پذیر در یک پروژه، مظابق شکل زیر می یک لوپ سیستم اعالم حریق آدرس مداربندی    طراحی  ( 24  پرسش
 باشد؟نصب شده در لوپ سیستم اعالم حریق چه تعداد می

 باشد. فاقد ایزوالتور میهر یک از اجزای سیستم اعالم حریق  -
 باشد.عدد می 2۰اعالم حریق بین دو ایزوالتور  ماکزیمم تعداد اجزای سیستم -
 تعداد اجزای سیستم اعالم حریق هر زون به قرار زیر است:  -

 
  ۱۰: 6زون شماره  عدد، 8: 5عدد، زون شماره  ۱2: ۴عدد، زون شماره  ۱2: 3عدد، زون شماره  ۱۰: 2عدد، زون شماره  3۰: ۱زون شماره 

 ،  عدد 3۰: 8زون شماره ، عدد ۱۰: 7عدد، زون شماره 
 ۱6د(    ۱۱ج(     9ب(    22الف( 

( است، نباید ایزوالتور نصب شود. در ورودی 8( و انتها )خروجی زون  ۱در محل اجزای سیستم اعالم حریق که در ابتدا )ورودی زون    پاسخ(
هر زون، باید یک ایزوالتور وجود داشته باشد. خروجی هر زون نیز به زون بعدی چسبیده است. در واقع ورودی زون بعدی محسوب می 

زون وجود داشته و تابلوی اعالم حریق در محاسبه ایزوالتور در نظر گرفته نمی شود، پس بین هر دو زون، یک   8شود. با توجه به اینکه  
مسیرهای دیگری برای    6و    3ایزوالتور در مدار قرار دارد. ضمنا فقط در زون های    7ایزوالتور باید وجود داشته باشد. از این رو، جمعاً  

عدد ایزوالتور اضافه می شود، پس بنابراین تعداد   2در ارتباط می باشد(، که    6و   ۴با زون های    3د )زون  ارتباط با زون های دیگر وجود دار
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 16 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

عدد اعالم نموده است و   2۰عدد می رسد. در صورت پرسش ماکزیمم اجزای نصب شده در هر زون را    9ایزوالتورهای نصب شده، برابر  
ایزوالتور( مورد نیاز است. از    2د، پس یک ایزوالتور برای هر کدام از این دو زون )جمعا  جزء می باش  2۰نیز دارای بیش از   8و   ۱زون های  

 گزینه ج صحیح است. ایزوالتور نصب گردد.  ۱۱این رو، حداقل باید 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  227از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
درجه استفاده شده است. چنانچه ارتفاع کف به  3۰مترو از پلکان برقی با زاویه شیب   جایی مسافرین در یک ایستگاهبرای جابه مسئله( 
نفر باشند، به  9۰۰۰و عرض پله یک متر و ماکزیمم تعداد افراد جابه جا شده در ساعت  m/s 5/۰متر و سرعت پلکان برقی  2۴/9کف 

 . پاسخ دهید 26و  25پرسش های 

n

1000

si

g

k

s

P

H
m g K V P

H


 

 
     +



 

=


 
P: خروجی موتور بر حسب کیلووات توان ، H: ارتفاع کف به کف طبقه بر حسب متر ،g : متر بر مجذور ثانیه 8۱/9شتاب ثقل برابر با ،H’: 

توان مصرفی  :k P، سرعت پلکان برقی بر حسب متر بر ثانیه :75kg m( ، V=( جرم مسافر بر حسب کیلوگرم: m، ارتفاع پله بر حسب متر
راندمان  :  sη،  تعداد مسافر روی هر پله :gη(   ، K(%90=گیربکس  راندمان:  gη،  زاویه شیب پلکان برقی : ،   )Wk P 3000=(  ها  دستگیره

    )sη(%95=ی پلکان برق

  باشد؟ ارتفاع هر پله از پلکان برقی چند متر می  طراحی  (25  پرسش

 2۱/۰د(                           22/۰ج(                                23/۰ب(      ۰/ 2۴ الف(
برای محاسبه عمق    است.  2برابر    K، مقدار  ۱5مبحث    ۴3صفحه    2-2-3-۱5متر می باشد، پس طبق آیین نامه    ۱عرض پله برابر    پاسخ(
 ( می توان نوشت:  Tپله )

3600 3600 0.5 3600 2 3600
0.4 0.4

9000 9000
T

T

v k v k
C T T m

T C

     
=  = = = = → =  

همان   ۴7صفحه    9-5-3-۱5تعداد هر پله محاسبه می شود که برای آن دو معیار ارتفاع و عمق پله تعریف می شود. طبق آیین نامه  ابتدا  

1 بوده، پس: متر  2۴/۰برابر  (MS) ارتفاع هر پلهمبحث، حداکثر  1

9.24
38.5 39 39

0.24

H
n n

MS
= = = → = 

2                    پله براساس عمق نیز برابر است با:                    تعداد 2

.cot 9.24.cot (30)
40 40

0.4

H
n n

T


= = = → = 

40nهر کدام که بزرگتر باشد به عنوان تعداد پله ها انتخاب می شود. پس:   2nو   1n  از بین مقادیر  = 

1                                     حال محاسبه حداکثر ارتفاع هر پله از پلکان برقی:  1

9.24
0.231 0.231

40

H
H H m

n
= = = → = 

 ب صحیح است.  گزینه 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   264از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  10-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 
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 17 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
 باشد؟برقی چند کیلووات میتوان خروجی موتور پلکان   طراحی ( 26  پرسش
 58/2۱د(  79/2۰ج(   ۰7/2۰ب(   22/ ۴۴الف( 

 طبق رابطه داده شده، مقدار توان برابر است با: پاسخ(

1

9.24
sin ( ) 75 9.81 2 sin(30) ( ) 0.5 3000

14715 30000.231

1000 0.9 0.95 1000 855

17715
20.71 20.79 20.79

855

h

S g

H
m g k v P

H
P

P kW



 

        +      +    +   = = =
   

= = → =

 

 گزینه ج صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  265از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 باشد؟درجه چه می 35برقی برای یک ایستگاه مترو با زاویه شیب حداکثر ظرفیت جابجایی یک پلکان طراحی ( 27  پرسش

 نفر در ساعت       ۱۰۱25نفر در ساعت      د(  ۱35۰۰نفر در ساعت         ج(  ۱۱7۰۰نفر در ساعت        ب(  9۰۰۰الف(

درجه باشد )البته تحت شرایط ذکر    35، هنگامی که زاویه شیب پلکان برقی  ۱5مبحث    ۴۱صفحه    ۱۱-۱-3-۱5طبق آیین نامه    پاسخ(
همین مبحث،    ۴۴صفحه    2-2-3- ۱5. همچنین طبق جدول  استمتر بر ثانیه    5/۰شده در همین آیین نامه(، حداکثر سرعت پلکان برقی  

 می باشد. گزینه الف صحیح است.  متر، ۱، برای عرض ساعتنفر در  9۰۰۰حداکثر ظرفیت در این سرعت 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  260از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 256از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
ه باشد. چنانچمی  rkVA  2۰  ظرفیت کوچکترین پله بانک خازنیو    ۴:2:2:2:۱رگوالتور بانک خازنی یک پروژه از نوع    طراحی   ( 28 پرسش

باشد، ظرفیت ترانسفورماتور بار ساختمان که  95/۰ضریب توان اصالح شده توسط بانک خازن  و  8/۰ین پروژه ضریب توان اولیه بارهای ا
 باشد؟گردد، چقدر میح میالصتوسط این بانک خازن ضریب توان بار ا

  kVA ۱۰۰۰د(     kVA 8۰۰ج(           kVA 5۰۰ب(          kVA 63۰الف( 
 (، پس ظرفیت کل بانک خازنی برابر است با :۱+2+2+ 2+۴=۱۱پله ) ۱۱مجموع پله های بانک خازن برابر است با  پاسخ(

11 20 220CQ kVAR=  = 

توان راکتیو موردنیاز:              

1 1

1 2 1 1

1 2

1 1

. tan( ) tan(cos )
tan( ) tan(cos )

220 220 220
522.19

0.75 0.33 0.4213tan( 0.8) tan(cos 0.95)

C
C

Q
Q P cos PF PF P

cos PF PF

kW
cos

− −

− −

− −

 = −  =   − 

= = = =
− − 
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 18 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

                                                     ظرفیت ترانسفورماتور:
522.19

.cos 549.67
cos 0.95

P
P S S kVA


=  = = = 

 صحیح است.  الفکیلو ولت آمپر می باشد. گزینه  63۰با توجه به ظرفیت بدست آمده، مناسب ترین ظرفیت از بین گزینه ها 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  148از فصل پنجم صفحه  1-5بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل پنجم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 137ه از فصل پنجم صفح 1-5بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل پنجم 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ؟باشدنمیهای زیر در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر کدام یک از گزینه مشترک (29  پرسش
 ب( ارتفاع فضا                                        وای فضاالف( تعویض جریان ه

 باشد. هر سه گزینه در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر می د(            پذیر یا دتکتور سیستم متعار ج( دتکتور سیستم آدرس 
تعداد تعویض  .  ارتفاع فضا، شکل سقف و تعویض جریان هوای فضاپاسخ( عوامل موثر در انتخاب فاصله دتکتورها عبارتند از: نوع دتکتور،  

 تاثیری ندارد. گزینه ج صحیح است. بر روی آن ، اما نوع سیستم ر محاسبه فواصل دتکتور تاثیر داشتهجریان هوا و ارتفاع د

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  224از فصل نهم صفحه  2-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 215ه از فصل نهم صفح 2-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 گردد.وات تغذیه می ۱۰۰ای عدد چراغ با المپ رشته ۱5مترمربع، توسط یک مدار روشنایی با  6×5 اتاقی به ابعاد مسئله: -
 . های جدول شماره یک(باشد )براساس دادهمی Lux 3۰۰ شدت روشنایی اتاق-
 باشند. ساعت روشن می 8ها هر روز چراغ-
 . باشدساعت می ۱۰۰۰ای طول عمر هر المپ رشته-

 ۱جدول شماره 

   lm/wلومن بر وات 

225 V در ولتاژ 
 شار نوری المپهای رشتهای 

V225  در ولتاژ 
 رشتهای توان المپ 

8/۱۰ lm ۴3۰ W ۴۰ 

2/۱2 lm 73۰ W 6۰ 

8/۱3 lm ۱38۰ W ۱۰۰  

8/۱5 lm 3۱5۰ W 2۰۰ 

 2جدول شماره 

 مقدار شار نوری المپ 

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 
 طول عمر المپ

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 

 ولتاژ 

V 225 رحسب درصد از ولتاژ ب 

7۰ ۴۴۰ 9۰ 

85 2۰۰ 95 

۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ 

۱2۰ 5۰ ۱۰5 

۱۴5 25 ۱۱۰ 
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 19 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 پاسخ دهید   3۱و  3۰های   به پرسش
 باشد؟چند لوکس می V 22۰ها با ولتاژ راغچشدت روشنایی فضا در تغذیه  طراحی  (30  پرسش

 2۱۰د(   28۰ج(     255ب(    3۰۰الف( 

220                   :  ولت کاهش یافته است، پس 22۰ولت جدول به  225ولتاژ از   پاسخ(
97.77

225
V = = 

 با استفاده از جدول دوم می توان تناسبی از کاهش ولتاژ و شار را با روش درون یابی به این صورت نوشت: 

    
100 95 100 85 2.23

100 15 93.3
100 97.77 100 5

x
x

− −  
= → = − = 

− −  
 

X   :2      نسبت تغییرات شار نوری بوده و همان نسبت ولتاژ را دارد

1

x



= 

لوکس( می    3۰۰درصد، شدت روشنایی قبلی ) 93/ 3شدت روشنایی با شار نوری نسبت مستقیم دارد، عمال شدت روشنایی جدید  
93.3%                   شود، پس:   300 297.9newE Lux=  = 

 گزینه ج صحبح است.

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 چند روز می باشد؟ V 22۰ها با ولتاژ ها در تغذیه جراغمدت زمان کارکرد المپ  طراحی ( 31  پرسش

 ۱8۰د(     25۰ج(    ۱25ب(    ۱9۴الف( 

         دقیقا مشابه با پرسش قبل، داریم: پاسخ(
100 95 100 200 2.23

100 100 144.6%
100 97.77 100 5

x
x

− −  
= → = − = 

− −  
 

ساعت( می شود، پس:    ۱۰۰۰درصد، عمر قبلی ) 6/۱۴۴عمر المپ با شار نوری نسبت مستقیم دارد، عمال شدت روشنایی جدید  
                                     %144.6 1000 1446newT h=  = 

                             ساعت روش می شود و پرسش تعداد روز را خواسته:     8این چراغ ها هر روز 
1446

180
8

D = = 

 گزینه د صحیح است. 

 بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید(  عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام

فروض   تک فاز( مطابق شکل زیر  UPSخروجی    -سه فاز  UPSاز نوع سه به یک )ورودی    UPS   ،kVA  2۰یک  طراحی  ( 32  پرسش
تغذیه می گردد. کدام یک از گزینه  UPSاز یک فاز ورودی به    UPS)مواقع خطا( جریان مصرفی بار   Internal bypass   است. در حالت

می   =UPS  ۰.9( می باشد. ضریب توان  UPS)   درصد  5/۱2  های زیر در خصوص آمپراژ وسیله حفاظتی صحیح است؟ )جریان شارژ باطری
 باشد.( 

  A ۴۰ب( وسیله حفاظتی فیوز سه فاز     A ۱۰۰الف( وسیله حفاظتی فیوز سه فاز  
  A ۴۰د( وسیله حفاظتی فیوز تک فاز      A  ۱۰۰اظتی فیوز تک فاز ج( وسیله حف

 
نیاز به شارژ دارد، پس در محاسبات ظرفیت منابع و کلیدها مانند بار عملکرد می کند و باید جریان آن به ظرفیت ها اضافه   UPS  پاسخ(

                       شود؛ ضریب افزایش برابر است با:  
100 12.5

1.125
100

+ 
= 

 
  

                                   برابر است با:    UPSجریان نامی 
20000

1.125 1.125 32.5
3 3 400

UPS

L

S
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U
= = =
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 20 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

1       جریان در حالت تکفاز نیز برابر است با: 

20000
86.95

230P

S
I A

U
 = = =  

آمپر این قابلیت را دارد.   ۱۰۰پس وسیله حفاظتی باید این جریان ها را بتواند از خود عبور دهد، از بین گزینه ها فقط وسیله حفاظتی سه فاز  
 گزینه الف صحیح است.

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 .پاسخ دهید 3۴و  33 پرسش هایبا توجه به توضیحات زیر به  مسئله:  -
 به شرح زیر است:   STAND-BY شرایط کار دیزل ژنراتور در حالت

 ساعت تجاوز کند.  2۰۰مجموع زمان کارکرد در طول یک سال نباید از  -
 ساعت تجاوز کند.  25توان نامی نباید از  ۱۰۰یک سال با %زمان کارکرد در طول  -
 توان نامی ژنراتور تجاوز کند. 8۰متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از % -
 استفاده بیشتر از توان نامی مجاز نمی باشد.  -

 به شرح زیر است: Primeشرایط کاری دیزل ژنراتور در حالت 
  .ساعت 25زمان اضافه بار در سال و  ساعت ۱2عت در هر اضافه بار به مدت یک سا ۱۰% -
 .ساعت 5۰۰اضافه بار در سال حداکثر ( ۱۰ساعات کارکرد در توان نامی و باالتر از آن ) % -
  .توان نامی دیزل ژنراتور باشد 3۰% حداقل توان بار مصرفی باید حداقل - 
 توان نامی دیزل ژنراتور تجاوز کند.  7۰متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از % -

   : (kVA)برحسب  به شرح زیر می باشد Stand-By نرم ظرفیت دیزل ژنراتورها در حالت
۱3۰۰ -۱2۰۰-۱۱۰۰-۱۰۰۰-9۰۰-8۰۰-7۰۰-6۰۰-55۰-5۰۰ 

 ضرب می گردد. 9/۰در عدد  Stand-By راتور در حالتظرفیت دیزل ژن Primeکرد دیزل ژنراتورها در حالت برای کار
 جدول توان مصرفی یک پروژه در یک ماه 

 زمان بر حسب ساعت ۱ 2 3 3 3 3

 kWتوان بر حسب  88۰ 79۰ 2۰۰ 5۰۰ 6۰۰ 55۰

   )BY-STAND)ظرفیت برحسب توان  :نراتور)ها( برابر است بادیزل ژ حداقل ظرفیت طراحی  (33  پرسش
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند. kVA 55۰الف( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 

   kVA ۱۱۰۰ب( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 
  kVA ۱۰۰۰ج( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 
 2۰۰( است که کمتر از  ۱2×۱5ساعت در هر سال )  ۱8۰ساعت در هر ماه و    ۱5کارکرد دیزل ژنراتور  زمان کل طبق جدول زمان    پاسخ(
کلیه محاسبات باید با در نظر شرایط این حالت انجام شود. بوده و    Stand-by( در حالت  مجموع زمان کارکرد در طول یک سالساعت )

1    : برابر است با توان متوسط مصرفی 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

1 2 3 4 5 6

1

.
( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( . )
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+ + + + +
= = →

+ + + + +




 

(1 880) (2 790) (3 200) (3 500) (3 600) (3 550) 8010
534 534

1 2 3 3 3 3 15
aveP kW

 +  +  +  +  + 
= = = → =

+ + + + +
 

حداکثر بار مصرفی، به منظور باشد.   8/۰داده شده اما برای محاسبه ظرفیت دیزل ژنراتور نباید بیش از    ۰/ 9توان در صورت  ضریب  با اینکه  
(، رابطه توان دیزل ژنراتور LFبرای جلوگیری از تجاوز متوسط توان مصرفی از یک درصد )تعیین ظرفیت کل موردنیاز، محاسبه می شود.  

                      به این صورت خواهد بود: 
534 534

834.375
.cos 0.8 0.8 0.64

G G

P
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LF 
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 21 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

تعیین ظرفیت کل موردنیاز، محاسبه می شود. چون دیزل ژنراتور دائم کار است، باید حداقل قدرت براساس حداکثر بار مصرفی، به منظور 

                       :   کیلوولت آمپر( را داشته باشد  ۰88تامین حداکثر توان مصرفی )
max

max 880
1100

cos 0.8

L
L

P
S kVA


= = =  

ی گزینه های الف و ب توانایی تامین این توان ها را دارند و دچار که دیزل ژنراتورهاکیلووولت آمپری داریم    ۱۱۰۰پس نیاز به ظرفیت  
 حداقل توان مصرفی داده نشده است. Stand-byدقت کنید که در حالت  اضافه بار نمی شوند. گزینه د صحیح می باشد.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  83صل سوم صفحه از ف 3-2-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 69از فصل سوم صفحه  2-2-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل سوم  

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
ماه باشد، حداقل ظرفیت دیزل ژنراتور)ها( برابر    )یک دوم(  2/۱  یک ماه هرچنانچه جدول توان مصرفی به جای هر    طراحی  (34  پرسش
 ( Stand-by)ظرفیت برحسب توان است با: 

 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند. kVA 6۰۰الف( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 د. که به صورت سنکرون با هم کار می کنن kVA 55۰ب( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 
 که به صورت سنکرون با هم کار می کنند.  kVA 7۰۰ج( دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت هر کدام 

  kVA ۱۰۰۰د( یک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت 
( شده و از 36۰حالت ساعت کارکرد دو برابر )  این   روز تکرار شود، در  ۱5روز، هر    3۰صورت پرسش این است که به جای  منظور    پاسخ(
باید اعمال شود.    Primeمورد بهره برداری قرار گیرد، پس شرایط حالت    Primeکرده و باید در حالت  تجاوز    Stand-byحالت   ساعت  2۰۰

بدست می   Primeبرای حالت    7/۰برابر    LFظرفیت ژنراتور با در نظر گرفتن  مقدار توان متوسط همان عدد پرسش قبل است اما مقدار  

                                                           آید: 
534 534

953.57
.cos 0.7 0.8 0.56

G G

P
S S kVA

LF 
 = = → 


 

 9/۰در عدد    Stand-By  ظرفیت دیزل ژنراتور در حالت  Primeکرد دیزل ژنراتورها در حالت  اربرای کدر صورت مساله نوشته شده که » 
کیلوولت    ۱۰59تقسیم گردد که به ظرفیت    9/۰تبدیل شود باید به    Stand-by« پس این برای اینکه این ظرفیت به حالت  ضرب می گردد

استفاده    Primeضرب کنیم تا در حالت    9/۰به    Stand-byکیلوولت آمپر در حالت    ۱۱۰۰آمپر می رسیم در صورتیکه طبق پرسش قبل  
ه بار به دیزل ژنراتور تحمیل می شود که  درصد اضاف  ۱/۱۱کیلووات آمپر    99۰به  نسبت    ۱۱۰۰کیلووولت آمپر باشد.    99۰کنیم باید مقدار  

استفاده کرد پس گزینه های ب و د اشتباه هستند. مجبور به افزایش ظرفیت   ۱۱۰۰درصد مجزا بوده و نمی توان از ظرفیت    ۱۰بیش از  
 ۱۰8۰( نسبت به  ۱۱۰۰ر )کیلوولت آمپر بوده که حداکثر با  ۱۰8۰این مقدار برابر    9/۰کیلوووات آمپر است،    ۱2۰۰هستیم. پله بعدی ظرفیت  

کیلوولت آمپر   ۱2۰۰درصد اضافه بار مجاز بوده و مشکلی ندارد. پس ظرفیت کل    ۱۰درصد بیشتر بوده که کمتر از    85/۱کیلوولت آمپر  
باید   6۰۰کیلوولت آمپر یا دو دیزل ژنراتور به ظرفیت    ۱2۰۰قایل قبول است حال بررسی کنیم یک دیزل ژنراتور به ظرفیت    کیلوولت 

براساس حداقل بار مصرفی، برای مشخص کردن ظرفیت هر دیزل ژنراتور، محاسبه می گردد. حداقل بار مصرفی، طبق استفاده می شود.  

                                        کیلووات است:      2۰۰منحنی، 
min

min 200
250

cos 0.8

L
L

P
S kVA


= = =   

درصد توان نامی دیزل ژنراتور باشد، پس:    3۰که طبق صورت پرسش، باید 
min

min 250
833 600

0.3 0.3

L
G G

S
S kVA S kVA   → =  

  گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  83صل سوم صفحه از ف 3-2-2بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل سوم  
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 22 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 69از فصل سوم صفحه  2-2-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیف فصل سوم

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
مفروض  35/۰ راه اندازی و ضااریب توان راه اندازیحالت آمپر در  5۰۰و  8/۰ آمپر در ضااریب توان ۱۰۰موتوری با جریان نامی   (مسشئله
افت ولتاژ این و   آمپر  B، ۱۰۰۰ه تا نقط Aمتر می باشااد. جریان مصاارفی از نقطه    2۰۰به طول   Bمتراژ کابل تغذیه موتور از نقطه   .اساات
 پاسخ دهید.  36و  35 پرسش هایولت می باشد. به  5شرایط نرمال  مسیر در

   نظر می گردد.در حالت راه اندازی صر و جریان موتور ABاز اختال  فاز بین جریان در مسیر  -
 .درصد می باشد ۱۰حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در هنگام راه اندازی  -

 
 به ازا یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر  ΔV جدول افت ولتاژ

Start Up (cosφ=0.35) Normal Service (cosφ=0.8) ( 2سطح مقطعmm ) 

5/۱ 2/3 ۱۰ 

۱ ۰5/2 ۱6 

65/۰ 3/۱ 25 

52/۰ ۱ 35 

۴۱/۰ 75/۰ 5۰ 

32/۰ 56/۰ 7۰ 

26/۰ ۴2/۰ 95 

هنگام باشاد، افت ولتاژ موتور در  5چنانچه افت ولتاژ کل مسایر موتور در شارایط نرمال )شارایط کارکرد عادی موتور( % طراحی  (35  پرسشش
 راه اندازی چند درصد می باشد؟ 

 8د(            ۱۰ج(       ۱2ب(               25الف( 

صورت پرسش داده نشده اما مقدار افت ولتاژ در حالت کارکرد  برای حل این پرسش نیاز به داشتن سطح مقطع کابل هست که در    (پاسخ 

 عادی برحسب درصد داده شده، پس ابتدا محاسبات برای کارکرد عادی انجام می شود.

   درصد به ولت است:                     5افت ولتاژ کل  با تبدیل(: ACافت ولتاژ کل )

 که به درصد تبدیل می شود:   ده استولت داده ش 5: در صورت مساله برابر ABافت ولتاژ 

5
% 100 100 1.25%

400

AB
AB

L

U
V

U


 =  =  =   

   از رابطه زیر بدست می آید:  :BCافت ولتاژ 
               % % % 5 1.25 % % 3.75%AC AB BC BC BCV V V V V =  + → = + → =  
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 23 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

برای تبدیل افت ولتاژ از درصد به ولت می نویسیم:                                 
%. 3.75 400

15
100 100

BC L
BC

V U
U V

 
 = = =  

 )جدول( می نویسیم:   یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر یبه ازا افت ولتاژبا تبدیل این افت به 

. . 15 0.2 100  0.75 BC BC BC BCU V L I V V =  → =   → =                            

میلیمترمربع برای این افت ولتاژ در حالت کارکرد عادی بدست می آید، با بدست آوردن سطح پمقطع، می    5۰از روی جدول، سطح مقطع  
 توان به راحتی مقدار افت ولتاژ در حالت راه اندازی را بدست آورد: 

مقدار جریان   وولت    5شرایط نرمال    افت ولتاژ این مسیر درو    آمپر  B،  ۱۰۰۰ه  تا نقط  Aجریان مصرفی از نقطه  :  ABافت ولتاژ در مسیر  
شود. براساس رابطه ( آمپر می۱۰۰۰-۱۰۰+5۰۰)  ۱۴۰۰اندازی  در حالت راه  ABآمپر است؛ پس مقدار کل جریان در مسیر    5۰۰اندازی  راه

                            افت ولتاژ بر حسب ولت، افت ولتاژ با جریان نسبت مستقیم دارد؛ پس افزایش جریان به معنای افزایش افت ولتاژ است. پس:                
5 1000 5 1400

7
10001400

V A

ABA

AB

U V
U


→ = =


 

، افت ولتاژ واحد در لحظه  آمپر  5۰۰با جریان راه اندازی برابر   کیلومتری(  2/۰متری )  2۰۰، در کابل  BCدر مسیر : BCافت ولتاژ در مسیر  
 ( ولت است. ۴۱/۰×5۰۰×2/۰=) ۴۱برابر با  35/۰متر  مربعی در ضریب توان میلی 5۰اندازی به ازای سطح مقطع راه

:    (AC) افت ولتاژ کل
48

7 41 48 % 100 100 12%
400

AC
AC AB BC

L

U
U U U V V

U


 =  +  = + = →  =  =  = 

 گزینه ب صحیح است.

 طالیی(  محصوالت آکادمیانطباق با  
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  43صل دوم صفحه از ف 2-4-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  42از فصل دوم صفحه  1-4-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 زیر در خصوص رعایت حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در هنگام راه اندازی صحیح است؟ کدام یک از گزینه های  طراحی (36 پرسش
 تمهیداتی مورد نیاز نمی باشد. تجاوز نمی کند، لذا هیچگونه  ۱۰( حداکثر افت ولتاژ موتور در هنگام راه اندازی از %الف
 ( سطح مقطع کابل تغذیه موتور باید یک سایز افزایش یابد.ب
 بل تغذیه موتور باید دو سایز افزایش یابد.( سطح مقطع کاج
 تجاوز نخواهد کرد.  ۱۰راه اندازی از % ( سطح مقطع کابل تغذیه موتور حتی یک سایز هم کاهش یابد، افت ولتاژ موتور در هنگامد

رین راهکار برای کاهش درصاد( بوده و گزینه الف اشاتباه اسات، بهت  ۱۰درصاد و بیش از افت ولتاژ ) ۱2طبق پرساش قبل، افت ولتاژ    پاسشخ(
یک ولت در یک آمپر در   یبه ازا  افت ولتاژبرای رسایدن به پاساخ باید  افت ولتاژ، افزایش ساطح مقطع کابل اسات )گزینه د اشاتباه اسات(.  

maxدرصد بدست آورد، پس:  ۱۰را با در نظر گرفتن حداکثر  یک کیلومتر
max

%. 10 400
40

100 100

LV U
U V

 
 = = = 

ولت ثابت بوده، از این رو افت  7طبق صااورت پرسااش   ABاست، افت ولتاژ در مسیر  ACولت، حداکثر افت ولتاژ مجاز در مسیر  ۴۰این 

maxبرابر است با:                  BCولتاژ مسیر  max max max max40 7 33AC AB BC BC BCU U U U U V =  + → = + → =  

 )جدول( می نویسیم:   یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر یبه ازا افت ولتاژبا تبدیل این افت به 
max max max max. . 33 0.2 500  0.33 BC BC BC BCU V L I V V =  → =    → =                            

درصاد بوده که بیش از مقدار بدسات آمده بوده و این افزایش یک 32میلیمترمربع افت ولتاژ    7۰با مراجعه به جدول، به ازای ساطح مقطع 
 گزینه ب صحیح است.میلیمترمربع کافی است.   7۰به  5۰سایزی از 

 طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  43صل دوم صفحه فاز   2-4-1بخش 
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 24 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دوم 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  42ه از فصل دوم صفح  1-4-2بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل دوم 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
باالی طبقه همکف   طبقه ۱5زیرزمین، طبقه همکف )تراز تخلیه خروج( و  طبقه  5مرتبه شاامل    یک سااختمان بلند  مشتترک  (37  پرسشش

پلکان قفل پیش بینی شاده باشاد، تعداد قفل های این سااختمان چه   چنانچه برای پلکان خروج این سااختمان از سامت داخل  .مفروض اسات
 تعداد می باشد؟ 

 د( داده های برای حل مسئله کافی نمی باشد.                    عدد ۱9ج(                         عدد 2۰ب(       عدد 2۱الف( 
مبحث ساوم، درهای پلکان خروج به ییر از درهای تخلیه خروج مجاز اسات    ۱88از فصال دهم صافحه   2-5-۱۰-3طبق آیین نامه    پاسشخ(

در تمامی طبقات به جز طبقه همکف، باید قفل پیش بینی شاود.  طبقه بوده و 2۱این سااختمان دارای  که از سامت داخل پلکان قفل باشاند. 
 ب صحیح است. گزینه

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 61از فصل سوم صفحه   2-3بخش 

کتاب    287و    201،  85اضافی«، »ساختمان باند مرتبه« و »قفل بودن در پلکان خروج« به ترتیب در صفحات    پلکان خروجکلمات »

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 الس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( کل وجه پرداختی برای ک

محاسبه   Load Factorآدرس پذیر از روش   حریق  سیستم اعالم پولاستفاده شده در داخل یک  صب و تعداد المان های قابل ن  مسئله:  -
 .اعالم حریق به شرح زیر تعریف می گرددیا مقدار جریان المان های سیستم  Load Factorمی گردد. 

Fire mode  )میلی آمپر( Standby mode  )ها  المان )میلی آمپر 

 دتکتور حرارتی  25/۰ 25/2

 دودی دتکتور  3۴/۰ 3۴/۱

 (Beam Detectorشعاعی )دتکتور  ۱۰ ۱2

 شستی اعالم حریق  ۱/۰   ۱/2

 آژیر  ۱۴/۰ 8

 اینترفیس 85/۰ 85/۴

Load Factor  لوپ سیستم اعالم حریقmA25۰ .می باشد 

 2۰و دتکتورها وشاساتی های اعالم حریق % ۱۰۰آژیرها و اینترفیس ها، % Load Factorدر محاسابات  Fire mode)در هنگام حریق ) -
 در محاسبات منظور می گردند. 

 باشد.  عدد می ۱28که می توانند آدرس دهی شوند  پحداکثر تعداد المان های داخل لو -
 شود.  صر  نظر می Load Factorاز سایر پارامترها در محاسبات  -
مداربندی هر طبقه و ساقف کاذب هر طبقه به  .طبقه و ساقف کاذب آنها مطابق جدول زیر می باشاد ۴تعداد المان های یک سااختمان  -

 صورت مدار مجزا به محل نصب مرکز سیستم اعالم حریق اجرا شده است.
 سقف کاذب

 سوم طبقه  
 طبقه سوم 

 سقف کاذب
 دوم طبقه 

 دوم طبقه 
 سقف کاذب
 اول طبقه 

 اول طبقه 
 سقف کاذب

 مکف  طبقه
 ها المان همکف طبقه 

 دتکتور حرارتی  ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ -

 دودی دتکتور  7۰ 5۰ 7۰ 5۰ 7۰ 5۰ 7۰ 5۰

 شعاعی دتکتور  ۱۰ - - - 5 - 5 -

 شستی اعالم حریق  ۱5 - ۱5 - ۱5 - ۱5 -

 آژیر  5 - 5 - 5 - 5 -
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 25 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 اینترفیس ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ - ۱۰ -

 پاسخ دهید. 39و  38به پرسش های 

 های مرکز سیستم اعالم حریق چند لوپ می باشد؟  حداقل تعداد لوپ طراحی (38 پرسش
 8د(    6ج(    ۴ب(    5الف( 

المان، مجموع تعداد    ۱28داده است، پس برای پیدا کردن تعداد لوپ با   ۱28صورت مساله حداکثر تعداد المان هر زون را    پاسخ(
باشد برای آن طبقه   ۱28مقایسه می کنیم در صورتیکه بیش از   ۱28المان های موجود در هر طبقه و یا سقف کاذب شمرده و با 

باشد بررسی می شود که آیا با طبقه یا سقف کاذب    ۱28باشد یک زون و اگر کمتر از    ۱28زون اضافه در نظر می گیریم، اگر برابر  
می توان فهمید که هر طبقه و سقف کاذب آن چند از جدول دوم  دیگری امکان جمع شدن برای تشکیل یک زون را دارد یا خیر.  

سقف   (،۱۱5(، طبقه دوم )5۰، سقف کاذب طبقه اول )(۱۱۰(، طبقه اول )5۰(، سقف کاذب طبقه همکف )۱2۰المان دارد، طبقه همکف )
زون می توانیم داشته    8بوده و نهایتا    ۱28(. همه طبقات کمتر از  5۰( و سقف کاذب طبقه دوم )۱۱5طبقه سوم )  (،5۰کاذب طبقه دوم )

را با مکان دیگر نمی توان   باشیم. حال به بررسی امکان جمع شدن مدارات و تشکیل زون مشترک می پردازیم. هیچکدام از چهار طبقه
المان بدهند، پس چهار زون برای مجموع طبقات باید در نظر بگیریم اما می توان برای هر    ۱28جمع کرد که تشکیل یک زون با حداکثر  

زون   6زون برای چهار سقف کاذب باید اجرا شود. جمعا    2المان( در نظر گرفت، پس    ۱۰۰المان( یک زون )جمعا    5۰دو سقف کاذب )با  
 صحیح است.  جگزینه برای این ساختمان الزم است. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  230از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 چند میلی آمپر می باشد؟  Fire modeها با توجه به تعداد المان های آنها در  مجموع لوپ Load Factorمقدار  طراحی (39پرسش  
 ۱5۰۰د(    ۱۰۰۰ج(    ۴۱6ب(   877الف( 

 Fire Modeدر حین حریق، همه دتکتورها که حریق را تشخیص نمی دهند و تنها یخشی از آنها حریق را شناسایی کرده و به حالت    پاسخ(
باقی می مانند. با بروز حریق، باید تمامی آژیرها و اینترفیس، وارد مدار شده و عمل می   Standbye Mode، بقیه در همان حالت  می روند
 در  %2۰  قی حر  اعالم  یها  یشست  و  ها  کتورتد  و  %۱۰۰  ها،  سینترفیا  و  رهایآژ،  Fire Mode  در صورت مسئله نوشته شده که در  کنند.

. مجموع تعداد هر المان برابر  Standby Modeدرصد در حالت    8۰و    Fire Modeدرصد در حالت    2۰، یعنی گردند  یم  منظور  محاسبات
پس می   (.۴۰( و اینترفیس )2۰(، آژیر )6۰(، شستی اعالم حریق )2۰(، دتکتور شعاعی ) ۴8۰(، دتکتور دودی )۴۰است با: دتکتور حرارتی )

 توان نوشت:

( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 
1

1 20 8 40 4.85 0.8 40 0.25 480 0.34 20 10 60 0.1

0.2 40 2.25 480 1.34 20 12 60 2.1 354 303.36 219.84 877.2

n
Fire

tot i i

i

I N I

mA

=

= =   +  +  +  +  + 

+  +  +  +  = + + =


 

 گزینه الف صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  230از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل نهم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 225از فصل نهم صفحه  3-2-9بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل نهم  

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306


 26 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 kVA 25۰ =n1S، kVA ۴۰۰ =n2Sظرفیت های از طریق ساه دساتگاه ترانسافورماتور موازی به   kVA۱25۰یک بار   طراحی  (40  پرسشش
و  =kVA 278S1=، kVA ۴۰۰  S2 تغذیه می گردد. سااهم ترانساافورماتور جهت تامین بار به شاارح زیر می باشااد: kVA63۰= n3Sو 

kVA 572S3=  . ماتورها اضافه بار نداشته باشد؟ حداکثر مقدار بار چقدر باشد تا هیچکدام از ترانسفور 
 kVA ۱28۰د(    kVA ۱۱2۴ج(                  kVA ۱222ب(    kVA ۱۱6۴الف( 

   دارای اضافه بار است، پس محاسبه بر مبنای آن انجام می شود:  ۱ترانسفورماتور  پاسخ(

 
max 250

1250 0.8992 1250 1124
278

nj

L L

Tj

S
S S kVA

S
= =  =  = 

 گزینه ج صحیح است.

 طالیی(   آکادمیانطباق با محصوالت  

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   70از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل سوم

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 62از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیف  فصل سوم

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 باشد؟جواب مسئله قبل، باردهی هر ترانسفورماتور چقدر میبا توجه به  طراحی (41  پرسش
1الف( 2 3250 , 400 , 514S kVA S kVA S kVA= = 1ب(       = 2 3250 , 400 , 572S kVA S kVA S kVA= = = 

1ج( 2 3250 , 360 , 514S kVA S kVA S kVA= = 1 د(          = 2 3250 , 400 , 630S kVA S kVA S kVA= = = 
 n3Sو    n2Sکه دارای اضافه بار بوده و با ماکزیمم توان باردهی می کند. بارهای کشیده شده از ترانسفورماتورهای    n1Sترانسفورماتور    پاسخ(

 صحیح است. ج  می رسد. گزینه  ۱۱2۴ضرب می کنیم، هر چند تنها در گزینه ج مجموع بار به  8993/۰را به ضریب 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   70سوم صفحه از فصل  5-1-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی  فصل سوم

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 62از فصل سوم صفحه  5-1-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیف  فصل سوم

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 

تغذیه می شود. باتوجه به   kVA  2۰۰از یک دیزل ژنراتور به ظرفیت نامی    kVA  ۱۴۰یک بار سه فاز به ظرفیت    طراحی  (42  پرسش
 منحنی شکل زیر عالوه بر بار سه فاز فوق، حداکثر بار تک فاز که می تواند از دیزل ژنراتور تغذیه شود. چقدر است؟

 
 kVA 3۰د(                      kVA ۴۰ ج(                         kVA 6۰ب(                    kVA 5۰الف( 

( بوده که با تالقی محور عمودی با بار سه فاز به محور و عمود کردن آن به محور 2۰۰تقسیم بر    ۱۴۰درصد ) 7۰سهم بار سه فاز    پاسخ(
 وولت آمپر می شود. گزینه ج صحیح است.کیل ۴۰کیلوولت آمپری،  2۰۰درصد ظرفیت  2۰درصد می رسیم.   2۰بار تکفاز، به 
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 27 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

 های زیر صحیح است؟ساختمان کدام یک از گزینه مقررات ملی  2۱مطابق مبحث  مشترک ( 43  پرسش
  الف( با توجه به تغذیه برق آسانسورهای اضطراری از طریق مولد برق اضطراری، نیازی به پیش بینی باتری داخلی برای تابلو کنترل آسانسور

 جهت پیاده کردن مسافران در نزدیک ترین طبقه پس از قطع برق نمی باشد. 
 راد از ساختمان در هنگام حادثه استفاده کرد.ب( از آسانسورهای اضطراری می توان به عنوان وسیله ای برای فرار اف

 نیز قابل تامین باشد  ( UPS)ج( برق آسانسورهای اضطراری باید از طریق برق بدون وقفه 
 های اضطراری باید با سامانه سیستم اعالم حریق و اتاق مدیریت بحران ارتباط داشته تا در مواقع ضروری از سرویس د( آسانسور 

 . شوندخارج 
و   ۱-۴-7-2۱اشتباه می باشد. گزینه های ب و ج نیز به ترتیب     2۱مبحث    ۱۰7صفحه    7- ۴-7-2۱  نامه آیینطبق  گزینه الف    پاسخ(
از همان مبحث صحیح   ۱۰6صفحه    2-۴-7-2۱  اشتباه می باشند. همچنین گزینه د طبق آیین نامهمبحث  همان    ۱۰6صفحه    ۴- 2۱-7-۴

 می باشد. 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 108 فصل ششم صفحه  4-6بخش 

  205و    58،  52  ،19  در صفحه   ، »باتری داخلی« و »سامانه اعالم حریق« به ترتیبی«آسانسور اضطرار»»اتاق مدیریت بحران«،    کلمات

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی سوم 43پرسش 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
پاسخ دهید. از ضرایب کاهش باردهی   ۴6تا    ۴۴ساختمانی مطابق شکل زیر مفروض است، به پرسش های  زیع برق  سیستم تومسئله(  

 ها صر  نظر می شود. یزل ژنراتورترانسفورماتور ها و د

 
( به علت خطا از مدار خارج گردد، برای تامین بارهای متصل به  TR1در صورتی که ترانسفورماتور  شماره یک )  طراحی ( 44پرسش  

 ترانسفورماتور شماره یک، سناریوهای قابل اجرا چه می تواند باشد؟ 
 روشن شود.  ( D/G-1) الف( دیزل ژنراتور شماره یک

 از کوپلینگ اتوماتیک( 3از  2وصل شود. )اینترالک  Q12 باز و کلید QA1  ب( کلید
 وصل شود.  Q12ج( کلید 

 هر دو صحیح است.  »ب«و  »الف«د( گزینه های 
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 28 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

( نیز QA1)  TR-1شود و کلید مسیر ترانسفورماتور  بسته می  TR-1( برای تأمین انرژی مسیر ترانسفورماتور  Q12کلید کوپالژ )  پاسخ(
  شود. گزینه ب صحیح است.باز می TR-1برای جلوگیری از تزریق جریان به ترانسفورماتور 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 196از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
به علت   ( TR-1باشد و ترانسفورماتور شماره یک )  Iدر شرایط عادی    TR-2و    TR-1های مصرفی  چنانچه جریان  طراحی  (45  پرسش

-TRاز کوپلینگ اتوماتیک اجرا گردد، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص جریان مصرفی    3از    2خطا از مدار خارج گردد و اینترالک  

2   
 صحیح است؟

   TR2 < 2I ب( جریان مصرفی             TR2 > 2I   الف( جریان مصرفی
 TR2  =  I د( جریان مصرفی                  TR2  =  2Iج( جریان مصرفی 

خارج شدن ترانسفورماتور از مدار، بانک خازنی این ترانسفورماتور نیز از مدار خارج می شود. با خارج شدن خازن از مداری، توان  با    پاسخ(
را بدون حضور   ۱راکتیو و در نتیجه توان ظاهری کل مصرفی بیشتر می شود. ترانسفورماتور دوم، باید عالوه بر بار خود، بار ترانسفومرانور  

 خواهد بود. گزینه الف صحیح است.  2Iکند، پس مقدار جریان کشیده از ترانسفورماتور دوم، بیش از خازن تامین 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 مهندسی تاسیسات برقی بندی شده آزمون نظام های طبقه کتاب درسنامه و پرسش 196صل هفتم صفحه فاز   2-2-7بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل هفتم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل هفتم 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
 چقدر می باشد؟ Q12مناسب ترین آمپراژ ترانسفورماتورهای جریان و کلید   طراحی ( 46  پرسش

 Q12 :A۱25۰کلید و  A  5/25۰۰ب( ترانسفورماتورهای جریان      Q12 :A۱25۰و کلید  A 5/۱2۰۰الف( ترانسفورماتورهای جریان 
 Q12: A25۰۰ کلیدو  A 5/۱2۰۰ترانسفورماتورهای جریان د(         Q12: A25۰۰کلید و  A 5 /25۰۰ج( ترانسفورماتورهای جریان 

1600000                      جریان نامی ترانسفورماتور برابر است با: پاسخ(
2309
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انتخاب می شود )گزینه های   CTبرای    5/25۰۰براساس جریان نامی تعیین می شود که با توجه به مقدار بدست آمده جریان    CTاولیه  
هنگامی که هر دو ترانسفورماتور در مدار هستند، از (  ۱دو حالت بررسی می شود:  ،  Q12الف و د اشتباه است(. برای تعیین جریان کلید  

نیز به اندازه نصف جریان نامی ترانسفورماتورها    12Qکند. پس، جریان عبوری از  جریان به ازای نصف بار عبور می  B1Qو    A1Qکلیدهای  
کند که نصف  ای تأمین میبرق شوند، ترانسفورماتور دیگر کل جریان شبکه را به گونه هنگامی که یکی از ترانسفورماتورها بی(  2  خواهد بود.

نصف جریان    12Qشوند. پس به هر حال، از کلید کوپالژ  تغذیه می  12Qد و نصف دیگر بار از طریق کلید  جریان از کلید مخصوص به خو
  3۰۰دو بار    CTها براساس بار متصل به آن انتخاب می شود، هر    CTجریان اولیه    کند.آمپر عبور می  ۱25۰آمپری، یعنی    25۰۰نامی  

                                               کیلوواتی را تغذیه می کند، پس: 
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 گزینه ب صحیح است.

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی
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 29 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

بندی شده های طبقه کتاب درسنامه و پرسش   192از فصل هفتم صفحه    2-2-7و بخش    78از فصل سوم صفحه    8-1-3بخش  

 آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصول سوم و هفتم  

 ی طراح- یکتاب راه آزمون نظام مهندس 187از فصل هفتم صفحه  2-2-7و بخش  66از فصل سوم صفحه  7-1-3بخش 

 ی طراح -برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیفو هفتم سوم  فصول

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
سالکتیویته  . می باشاد kA 22ن  اتصاال کوتاه آ جریان Bو یا نقطه  Aی مطابق شاکل زیر مفروض اسات در نقطه عتابلوی توزی(  مسشئله

پرساش به .  صاحیح اسات ،یا بیشاتر نسابت به هم باشاد  6/۱ مطمئن برای فیوزهای ساری به شارط آنکه جریان نامی ساری به اندازه ضاریب
 پاسخ دهید. ۴8و   ۴7 های

 

 رخ دهد، کدام گزینه در خصوص نوع وسایل حفاظتی صحیح است؟ Bو یا  Aاگر اتصال کوتاه در نقاط  طراحی ( 47  پرسش

 زفیو: 3وسیله حفاظتی   ، : فیوز2وسیله حفاظتی   ،فیوز: ۱( وسیله حفاظتی  الف
 فیوز : 3وسیله حفاظتی  ، فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،A k=36cuIو cu=0.5IcsI و کلید خودکار اتوماتیک:  ۱( وسیله حفاظتی  ب
 فیوز  : 3وسیله حفاظتی   ،فیوز  : 2وسیله حفاظتی   ،Ak=36cs=IcuI کلید خودکار اتوماتیک: ۱( وسیله حفاظتی  ج
 هر دو صحیح است.  ب و ج( گزینه های د

، هر تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل در زیر ۱3مبحث    73صفحه    2- ۱-6-۱3طبق بند »الف« آیین نامه   پاسخ(
باید از نوع کلید خودکار   ۱اید، مجهز باشد. پس وسیله حفاظتی شماره  بار یا کلید خودکاری که به عنوان کلید مجزا کننده هم عمل نم

همین آیین نامه، به دلیل آنکه قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم    «ث»اتوماتیک باشد )گزینه الف اشتباه است(. طبق بند  
و   2کننده جریان اتصال کوتاه قرار گیرد پس وسایل حفاظتی    می باشد بایستی باالدست کلیدهای مینیاتوری، فیوز یا کلید خودکار محدود

آمپر وجود دارد  ۱25با جریان  ۱باالدست کلید وسیله حفاظتی بایستی حتما فیوز یا کلید خودکار محدود کننده جریان اتصال کوتاه باشد.  3
 .می باشد   گزینه د صحیحاید کلید خودکار )اتوماتیک( باشد.  آمپر استفاده کرد و ب  ۱۰۰اما طبق همین آیین نامه، نمی توان از فیوز با بیش از  

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  153از فصل ششم صفحه  2-1-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 130از فصل چهارم صفحه  14-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 کتاب تاسیسات برق پالس  94از فصل چهارم صفحه  6-8-4بخش 

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

 ؟اتصال کوتاه رخ دهد، کدام گزینه برای وسایل حفاظتی صحیح است Cچنانچه در نقطه  طراحی ( 48  پرسش

 فیوز : 3وسیله حفاظتی  ، فیوز : 2وسیله حفاظتی  ، فیوز : ۱وسیله حفاظتی   الف(
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 30 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 فیوز: 3وسیله حفاظتی  ، فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،Ak= 36cuIو  cu5I.=0csIو کلید خودکار اتوماتیک:  ۱  ( وسیله حفاظتیب
 فیوز: 2وسیله حفاظتی   ،فیوز: 2وسیله حفاظتی    ،Ak=36cs=IcuI کلید خودکار اتوماتیک: ۱( وسیله حفاظتی  ج
 .هر دو صحیح استب و ج ( گزینه های د

، به دلیل آنکه قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم  می ۱3مبحث    73صفحه    2-۱-6-۱3آیین نامه    «ث»طبق بند    پاسخ(
 3و    2باشد بایستی باالدست کلیدهای مینیاتوری، فیوز یا کلید خودکار محدود کننده جریان اتصال کوتاه قرار گیرد. پس وسایل حفاظتی  

همین آیین نامه، هر تابلو باید به یک    »الف«ود کننده جریان اتصال کوتاه باشد. همچنین طبق بند  بایستی حتما فیوز یا کلید خودکار محد
کلید اصلی جداکننده قابل قطع و وصل در زیر بار یا کلید خودکاری که به عنوان کلید مجزا کننده هم عمل نماید، مجهز باشد. پس وسیله  

و حداقل   می باشد  Bو  Aجریان اتصال کوتاه در نقاط . است(گزینه الف اشتباه ) اتیک باشدباید از نوع کلید خودکار اتوم ۱حفاظتی شماره 
کیلوآمپر    36( بوده و طبق نرم استاندارد کلیدها برای این سطح از اتصال کوتاه، کلید  کیلو آمپر  22)جریان اتصال کوتاه    cuI    و  csIمقدار برای  

کیلوآمپر و از جریان اتصال کوتاه کمتر خواهد )گزینه   ۱8باشد که می شود    cuI    نصف csIانتخاب می شود، در گزینه ب، گفته شده جریان  
 . گزینه ج صحیح می باشدب اشتباه است(. 

 طالیی(   ت آکادمیانطباق با محصوال 

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  153از فصل ششم صفحه  2-1-6بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل ششم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 130از فصل چهارم صفحه  14-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 کتاب تاسیسات برق پالس  94از فصل چهارم صفحه  6-8-4بخش 

 آزمون آزمایشی چهارم  16پرسش 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

چه  نچناباشد.  یلووات میک  ۱5بار متصل به هر تابلوی فرعی    .باشدشکل زیر دیاگرام توزیع برق یک ساختمان می  طراحی  (49  پرسش 
ان جهت خرید بار مصرفی کل ساختم باشد، 9/۰و تابلو اصلی  ۰/ 8هر تابلوی نیمه اصلی  ،  6/۰ضریب همزمانی بارها در هر تابلوی فرعی 

 وات می باشد؟انشعاب برق چند کیلو

 
 2۴3د(                                           32۴ ج(                                ۴5۰ ب(                            ۴/۱9۴الف( 

 پس: ۰/ 6با ضریب همزمانی  تابلو فرعی متصل شده است ۱۰به هر تابلو نیمه اصلی  پاسخ(

1 1. . 15 10 0.6 90 90mP N P DF P kW= =   = → = 
 پس:  8/۰تابلو نیمه اصلی متصل است با ضرب همزمانی  3به هر تابلو اصلی، 

2 1 2. . 3 90 0.8 216 216P N P DF P kW= =   = → = 

.2            پس: 9/۰تابلو اصلی هم با ضریب همزمانی  . 1 216 0.9 194.4 194.4tot totP N P DF P kW= =   = → = 

 گزینه الف صحیح می باشد.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی
 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  21از فصل اول صفحه  2-6-1بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل اول 

 ی طراح-یکتاب راه آزمون نظام مهندس از فصل اول صفحه     2-6-1بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل اول 
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 31 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 درصد وجه در صورت عدم قبولی کالس آنالین )کلیک کنید( ۱۰۰گارانتی بازگشت 
 تواند جهت تخلیه دود مورد استفاده قرار گیرد؟ کدام یک از تجهیزات زیر می مشترک ( 50  پرسش

         ب( دستگاه هوارسان                                          الف( فن تخلیه دود
 های الف و ب هر دو صحیح است. د( گزینه                    ج( فن سیستم تامین هوای فشار مثبت

 ، از فن تخلیه دود و دستگاه هوارسان می توان جهت تخلیه دود استفاده کرد.  ۱3مبحث  ۱99صفحه  2-۴طبق جدول پ  پاسخ(
  .گزینه د صحیح می باشد

 طالیی(    انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -تاسیسات برقی طراحیکتاب واژگان کلیدی  101کلمه »تخلیه دود« در صفحه 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

متر   6ساختمان شماره دو با ارتفاع کف به کف طبقات  و    متر   ۴یک با ارتفاع کف به کف طبقات    ساختمان شماره  مشترک  ( 15پرسش  
، عرض پله و عمق پله( در نظر گرفته شده است.  ی با شرایط یکسان )سرعت حرکت پلهبرقمفروض هستند. برای هر دو ساختمان پلکان

 ساختمان به جه صورت است؟جا شده در ساعت در این دو بهتعداد افراد جا
 ب( ساختمان شماره یک بیشتر از ساختمان شماره دو است.                  بیشتر از ساختمان شماره یک است. 2الف( ساختمان شماره 

 باشد. ها برای مسئله کافی نمید( داده                                              ج( در هر دو ساختمان یکسان است.
، تنها با سرعت، عرض و عمق پله متناسب بوده ۱5مبحث    ۴3صفحه    2-2-3-۱5با توجه به آنکه ظرفیت جابجایی بر اساس رابطه    اسخ(پ

 و ارتباطی با ارتفاع کف به کف طبقات ندارد، پس ظرفیت جابجایی در هر دو ساختمان یکسان می باشد. پس گزینه ج صحیح می باشد.

 طالیی(    آکادمیانطباق با محصوالت  

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  265از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل دهم 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 251از فصل دهم صفحه  3-10بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ  لمیففصل دهم 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 

 های زیر در خصوص مصالح هوشمند صحیح است؟کدام یک از گزینه  مشترک ( 25  پرسش
 واکنش مناسب  ا پردازش و نسبت به محیط و شرایط دست آمده راطالعات بهو  الف( مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس

 دهند. را نشان می 
 کنند. پردازش به کنترلر محلی ارسال میدست آمده را جهت اطالعات بهو  ب( مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس
 کنند دست آمده را جهت پردازش به کنترلر مرکزی ارسال میاطالعات بهو  ج( مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس

 د( هر سه گزینه صحیح است.
 ف صحیح می باشد.، گزینه ال۱9کتاب راهنمای مبحث  3۱3صفحه  ۱-3-8-۱3 طبق بخش مصالح هوشمند از آیین نامه پ پاسخ(

 با محصوالت ما قابل پاسخگویی بوده   ۱۴۰۰آزمون مرداد  نظارتپرسش   ۴۹پرسش طراحی و   ۴۷

آمپر هایپرمارکت،   ۱۰۰۰آمپر جهت واحدهای تجاری، یک کنتور    32فاز  واحد کنتور تک  ۱2۰یک مجتمع تجاری شامل    مشترک  (35  پرسش
خطی پست برق این  مفروض است. کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دیاگرام تک آمپر جهت مصر  مشاعات    3۰۰۰و یک کنتور  

 ساختمان صحیح است؟
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 32 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 

 

 
 د( هیچکدام    3ج( شکل    2ب( شکل   ۱الف( شکل 

، یک ترانسفورماتور عمومی برای واحدهای تجاری نیاز است که باید ۱۱۰جلد اول نشریه    6فصل    3۱صفحه    3-6با توجه به شکل    پاسخ(
اشتباه است(. یک ترانسفورماتور اختصاصی برای    2و    ۱این ترانسفورماتور قبل از کوپلینگ و سلول اندازه گیری نصب شود )شکل های  

اشتباه است(.   3ختصاصی برای هایپرمارکت، با یک سلول کوپلینگ و اندازه گیری جداگانه، نیاز است )شکل  مشاعات و یک ترانسفورماتور ا
 گزینه د صحیح است. 

 دارای مجوزهای الزم از وزارت ارشاد، بازرگانی و صنعت و معدن )کلیک کنید(
 باشد؟های زیر دلیل تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی میکدام یک از گزینه  مشترک (45  پرسش

 الف( راه اندازی موتورهای با توان باال                       ب( اتصال کوتاه در شبکه توزیع نیرو
 باشد. داخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی میج( وقوع صاعقه                                                د( هر سه گزینه از عوامل ت

 امواج الکترومغناطیسیهر سه عامل نوشته شده در گزینه های الف، ب و ج در  ،  ۱3مبحث    26صفحه    ۱8-۱-3-۱3طبق آیین نامه    پاسخ(
 تاثیرگذار بوده و گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی 102کلمه »تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی« در صفحه 

 آزمون آزمایشی دوم 44پرسش 

 های جامع، آپدیت و ...(پشتیبانی بی نظیر کالس )دانلود، رفع اشکال، کوئیز و آزمون ۸
های زیر متصل شینه همبندی اضافی هر قسمت از ساختمان به کدام یک از گزینه در تاسیسات برقی، ترمینال یا    مشترک  ( 55  پرسش 
 است؟

            الف( ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین
 های آن قسمت از ساختمان کننده مدار( تابلوی برق تغذیهPEب( ترمینال یا شینه حفاظتی )

                                       الکترود زمینج( 
 د( هر سه گزینه صحیح است.

، هادی همبندی اضافی به ترمینال حفاظتی تابلوی تغذیه کننده )تابلوی برق ۱3مبحث    ۱52صفحه    ۴-8-2-۱طبق شکل پ    پاسخ(
 می شود. گزینه ب صحیح است.  متصلواحد( 
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 33 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  124از فصل چهارم صفحه   8-4بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیفصل چهارم  

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 118فحه از فصل چهارم ص 8-4بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیففصل چهارم  

 آزمون آزمایشی چهارم  21آزمون آزمایشی سوم و پرسش  38پرسش 

 وجه عودت داده خواهد شد )کلیک کنید(  ٪۱۰۰بعد از استفاده از کالس، در صورت عدم رضایت 
و   تفکیکجهت  های مخابراتیسامانه مناسب در  فیلترینگمقررات ملی ساختمان، استفاده از  2۱مطابق مبحث  مشترک (56  پرسش
 شود؟ های زیر توصیه می، برای کدام یک از ساختمانامواج مزاحم پاالیش

 تختخوابی  ۱۰۰۰ب( بیمارستان                               های امداد و نجات استانالف( فرماندهی مدیریت بحران و ستاد
 د( هر سه گزینه صحیح است.                                                           ج( وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

 و پاالیش   ، جهت تفکیکمناسب در سامانه مخابراتی  ، استفاده از فیلترینگ2۱مبحث    ۱۰3صفحه    2-2- 3-7-2۱طبق آیین نامه    پاسخ(
همان مبحث، وزارت ارتباطات و فن آوری   6صفحه    2-۱-2۱شود. طبق جدول  ، توصیه می۱های گروه  امواج مزاحم فقط برای ساختمان

 محسوب می شود. گزینه ج صحیح است. ۱گروه  ءاطالعات جز

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 101از فصل ششم صفحه  1-2-6و بخش  105از فصل ششم صفحه  2-3-6بخش 

کتاب    278،  205،  113،  77،  36به ترتیب در صفحات  »فیلترینگ«    «»سامانه مخابراتیو    »تفکیک«  ، »پاالیش«  ،کلمات »امواج مزاحم«

 نظارت -واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی

 آزمون آزمایشی دوم 49پرسش 

 بازگشت کل وجه در صورت عدم تطبیق حداقل محتوای ارایه شده با سواالت آزمون بعدی )کلیک کنید( 
ناظر  ناظر، ادامه کار    سلب صالحیتقرارداد و    ابطالمتر مربع در تهران به علت    72۰۰۰در یک پروژه ساختمانی با    مشترک  ( 57  پرسش
 ییر ممکن شده است. کدام گزینه در مورد ادامه کار صحیح می باشد؟   حقوقی

ساختما پروانه  مرجع صدور  یابد.  می  ادامه  جدید،  ناظر  تکلیف  تعیین  تا  ساختمانی  عملیات  با الف(  ماه  یک  است ظر  مدت  موظف  ن 
 هماهنگی نظام مهندسی استان نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام نماید. 

ب( عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا 
 معرفی ناظر جدید از ادامه کار جلوگیری نماید. 

عملیات ساختمانی ادامه می یابد و مرجع صدور پروانه ساختمان تا تعیین ناظر جدید با استفاده از ماموران کنترل خود نسبت به کنترل و ج(  
 نظارت بر عملیات اجرایی اقدام می کند.

 د( هیچکدام 
 باشد. مبحث دوم، گزینه ب صحیح می   7۰صفحه فصل چهارم  ۱5از ماده  ۱۰-۴-۱5طبق آیین نامه  پاسخ(

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت - کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی 37از فصل دوم  صفحه  1-4-2بخش 

و  »ابطال«، »سلب صالحیت«  ترتیب در صفحات  ناظر حقوقی«  »  کلمات  برقی      373  و   213،  17به  تاسیسات  واژگان کلیدی  کتاب 

 نظارت -طراحی

 کل وجه پرداختی برای کالس، در صورت عدم قبولی عینا و بدون کسر حتی یک ریال عودت داده خواهد شد )کلیک کنید( 

کدامیک از اشخاص   ،اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی  حسن شهرتبر اساس مصادیق مرتبط با    مشترک  (58 پرسش
  زیر فاقد صالحیت الزم برای عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان می باشند؟ 

 الف( شخصی که کمتر از دو بار سابقه خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود داشته باشد.
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 34 ۱۴۰۰مرداد  طراحینظام مهندسدسی برق آزمون  یح یپاسخ تشر 

 

 mohammad-karimi.irسایت:  – tasisat_barghi@تلگرام و اینستاگرام:  – 02166404186مشاوره آزمون: 

 ناشی از محکومیت انتظامی علیه وی   3سال از زمان صدور رای قطعی درجه  ۴ب( شخصی که در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، 
 گذشته باشد.    

 ج( شخصی که بیش از یک بار سابقه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای نداشته باشد. 
 ومیت انتظامی علیه وی رناشی از مح ۴سال از زمان صدور رای قطعی درجه  8م درخواست داوطلبی، د( شخصی که در زمان تسلی

  باشد.گذشته     
 صحیح است.  کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گزینه ب ۱8۱آیین نامه اجرایی صفحه  59طبق اصالحیه ماده  پاسخ(

 طالیی(   انطباق با محصوالت آکادمی

 نظارت -کتاب میکرو تاسیسات برقی طراحی   142فصل هشتم صفحه  2-3-2-8بخش 

 نظارت -کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی طراحی  149حسن شهرت« صفحه »کلمه 

 به داوطلبان حاضر در کالس دفتر برنامه ریزی روزانه و دقیق تا آزمون داده می شود )کلیک کنید( 

 نفر تماشاگر چه می باشد؟  2۰۰۰ترین گزینه نوع المپ برای روشنایی یک سالن ورزشی والیبال با  مناسب مشترک ( 59  پرسش
 تغذیه می شوند. UPSب( متال هالید که درصدی از آنها از برق بدون وقفه                          هالید + هالوژن مدادی الف( متال

 دو صحیح می باشند.د( گزینه های الف و ب هر                                                 ج( متال هالید
المپ های متال هالید بعد از خاموش شدن، مدتی طول می کشد تا دوباره آماده به کار شوند. در این بازه زمانی تا روشن شدن    پاسخ(

استفاده نمود. گزینه د صحیح تغذیه می شود،    UPSکامل المپ، می توان ترکیبی از این المپ با المپ های دیگر )مانند هالوژن( که با  
 است. 

 با شرکت در کالس، پرفروش ترین بسته های آموزشی مهندس کریمی  را هدیه بگیرید )کلیک کنید( 

 مناسبترین گزینه در خصوص ضریب توان موتورها در سه حالت بار نامی، بی باری و راه اندازی چه می باشد ؟   مشترک (60پرسش

    ۱5/۰راه اندازی:   و 35/۰: بی باریو   85/۰ب( بار نامی:         ۰/ 35: راه اندازیو  85/۰: بی باریو  ۱5/۰: الف( بار نامی
 ۰/ 85راه اندازی:  و 35/۰: بی باریو  ۱5/۰بار نامی:  د(           35/۰: راه اندازیو  ۰/ ۱5: بی باریو  85/۰: نامی( بار ج

 (: NL)باری و بی( FL)(، بار نامی startاندازی )رابطه ضریب قدرت موتور در سه حالت راه پاسخ(

cos cos cosNL start FL    

 گزینه ج صحیح می باشد.

   طالیی(  انطباق با محصوالت آکادمی

 بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی های طبقه کتاب درسنامه و پرسش  86از فصل سوم صفحه  1-3-3بخش 

 نظارت -فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحیسوم  فصل 

 ی طراح -یکتاب راه آزمون نظام مهندس 75از فصل سوم صفحه  1-3-3بخش 

 ی طراح-برق یآزمون نظام مهندس یآمادگ لمیفسوم  فصل 

 عقد قرارداد کتبی با داوطلبان برای انجام بازگشت وجه در صورت عدم قبولی و عدم رضایت از کیفیت )کلیک کنید( 
 
 
 
 
 

https://mohammad-karimi.ir/?p=1870
https://mohammad-karimi.ir/?p=1865
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
https://mohammad-karimi.ir/?p=1805
https://mohammad-karimi.ir/?p=1906
https://mohammad-karimi.ir/?p=1881
https://mohammad-karimi.ir/?p=1916
https://mohammad-karimi.ir/?p=8306
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[ مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران،  ۱]
۱395. 

 . ۱392ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، برقی(، دفتر تدوین و  [ مبحث پانزدهم )آسانسورها و پلکان2]
)مشخصات فنی و اجزائی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی(، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی   ۱۱۰[ نشریه  3]

 . ۱382از  زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، 
 . ۱382طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، نشر توسعه ایران، تهران، [ آلدیک موسسیان، راهنمای ۴]
 . ۱38۴[ حسین شایقی، نکات برتر در مباحث نظام مهندسی تاسیسات برقی، انتشارات یاوریان، اردبیل، 5]

 . ۱395انتشارات یاوریان، اردبیل، ، محمد حاجی وند، تاسیسات برق پالس،، محمد کریمی،[ 6]
درس آزمون تاسیسات برق ساختمان به انضمام آزمون های طبقه بندی شده  بان و توحید جعفری، کریمی، محمدحسین دیده[ محمد 7]

 . ۱39۴(؛ انتشارات یاوریان، اردبیل، 76-93سالهای )
و پرسش وند،  ، محمد حاجیشهسواری، علی  محمد کریمی[  8] بهای طبقهدرسنامه  تاسیسات  نظام مهندسی  آزمون  ،  رقیبندی شده 

 . ۱395انتشارات یاوریان، اردبیل، 

 . ۱395، انتشارات دیباگران، تهران،  های کارشناسی رسمیباحث مهندسی برق در آزمون ، موندمحمد حاجی،  محمد  کریمی، [  9]
، تهران،  نشر توسعه ایران  ها(،مبحث سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،[  ۱۰]

۱395. 
 (۱392) (، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، مبحث اول )تعاریف[ ۱۱]
  (۱38۴(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوم )نظامات اداری[ ۱2]

 ( ۱395(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )حریقمبحث سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل [ ۱3]
 ( ۱392(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا[  ۱۴]
  (۱389رویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )(، دفتر تدوین و تجویی در مصر  انرژیمبحث نوزدهم )صرفه[ ۱5]

 (۱395(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران، تهران، )مبحث بیست و یکم )پدافند ییرعامل[ ۱6]
از ساختما[  ۱7] ایران، تهران،    ن(، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان،مبحث بیست و دوم )مراقبت و نگهداری  نشر توسعه 
(۱392 ) 
، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، نشر توسعه ایران،  های اجرائی آننامهقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین[  ۱8]

 (۱39۰تهران، )
 [ مجموعه پرسش های آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی.  ۱9]
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