
 

 

 
 

 پاسخ نامه تشریحی آزمون

 تاسیسات برقی طراحی 

 (B)دفترچه  1400مرداد  

 

 

 تیم سریری کالب 

 مهدی مؤمن( مهندس، دکتر علی اصغر امینی، دکتر ایمان سریری، مهندس وحید اکبرزاده، دکتر امین گشتی )
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 جریان باقیمانده در یک تابلوی انتهایی صحیح است؟ های زیر از بابت محل نصب کلیدکدام یک از شکل -1

 

 
 1شکل  (1

 2شکل  (2

 3شکل  (3

 صحیح است. هر سه شکل (4

:( باید آخرین تجهیز به سمت مصرف کننده مورد حفاظت باشد. اگر این حفاظت تجهیزات 78کلید جریان باقیمانده براساس ماده مبحث سیزدهم )صفحه  پاسخ

 RCDبرای حفاظت فیدرهای خروجی و مصارف متصل به آن به کار رود،  RCDرین تجهیز در مدار ورودی خواهد بود و اگر اخ RCDداخلی تابلو مد نظر باشد 

های  RCDدر مورد  صحیح است. 4درست بوده و گزینه  RCDهای فوق از  نظر مکان نصب آخرین تجهیز در مدارهای خروجی خواهد بود. بنابراین تمامی شکل

 استفاده شده است. 300mAو  30mAیعنی  RCDباید سلکتیویته جریان رعایت شود به همین خاطر از دو رنج  3پشت سر هم در شکل 

 

روز در فصل تابستان مطابق شکل زیر منحنی بار یک ساختمان و نیز منحنی تغییرات دمای محیط یک ساختمان در طول یک شبانه -2

 تمان در چه ساعتی در طول یک شبانه روز باید انجام گیرد؟باشد. محاسبه افت ولتاژ برای سایز کابل ورودی ساخمی
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 14-12ساعت  (1

 16-14ساعت  (2

 18-16ساعت  (3

 هر دو صحیح است. 2و  1گزینه های  (4

:ز نظر توان اهمیت دارد و ا 16-14در محاسبات افت ولتاژ توان )یا جریان( مصرف کننده و دمای محیط هر دو تأثیر دارند. از نظر حداکثر دما ساعت  پاسخ

فت ولتاژ ا باید در نظر گرفته شود. بدیهی است بین این دو بازه زمانی هر حالت، درصد افت ولتاژ بیشتری داشته باشد تعیین کننده سایز کابل براساس 14-12ساعت 

 خواهد بود.

درجه در این دو بازه اختالف دارد، بدیهی است  10ما فقط است در حالی که د 16-14دو برابر توان در ساعت  14-12با توجه به شکل و این که توان در ساعت 

   درست است. 1رخ داده و گزینه  14-12که بیشترین افت ولتاژ در بازه 

 

 

 های زیر در خصوص همبندی در تأسیسات برقی صحیح است؟کدام یک از گزینه -3

 گرفتگیایمنی در برابر برق (1

 EMIواج الکترومغناطیسی های الکترونیکی در برابر تداخل امحفاظت سیستم (2

 کاهش جریان اتصال کوتاه (3

 هر دو صحیح است. 2و  1گزینه های  (4

:ل های الکترونیکی را در برابر تداخگرفتگی، همبندی سیستمهمبندی عالوه بر ایمنی در برابر برقراهنمای مبحث سیزدهم  228صفحه براساس مندرجات  پاسخ

درست است. همچنین همبندی با افزایش مسیرهای اتصال کوتاه باعث افزایش جریان اتصال  4گزینه اید، بنابراین نمحفاظت می (EMI)امواج الکترومغناطیسی 

 شود.تر وسیله حفاظتی و افزایش ایمنی مینادرست است. البته افزایش جریان اتصال کوتاه خود باعث عملکرد سریع 3گزینه شود یعنی کوتاه می
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از مدار  UPS-1بار را تغذیه میکنند، مطابق شکل زیر مفروض است.چنانچه  UPS 33%هر دستگاه  که UPSباری توسط سه دستگاه  -4

معادل کل بار  UPSهای شماره دو و شماره سه هرکدام چند درصد بار را تغذیه خواهند کرد؟)ظرفیت نامی هر دستگاه UPSخارج گردد 

 میباشد(

1) 50                                                                                                                      

2) 100 

3) 66 

4) 33 



 

:چنانچه مشخصات  پاسخUPS  ها یکسان باشد، بار بین دوUPS  تقسیم می شود و هرUPS  یک از دو  درصد بار سهم هر 50نصف بار را تغذیه می کند لذا 

UPS  درست است. 1بوده و گزینه 
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 های زیر تحت هیچ عنوانی الزامی نیست؟اد همبندی اضافی در کدامیک از دیاگرامهای توزیع شکلایج -5

 1شکل (1

 2شکل (2

 3شکل (3

 در تمام گزینه ها الزامی است. (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ز خودکار( وجود داشته باشد، باید ا چنانچه کمترین شکی نسبت به کارایی وسایل قطع خودکار مدار، )فیوزها و انواع کلیدهای 13مبحث  154طبق صفحه  پاسخ

ع مطمئن ک قطهمبندی اضافی برای هم ولتاژ کردن استفاده کرد. در این مساله چون ذکر شده تحت هیچ عنوانی الزامی نیست این جمله حتی از شرط کمترین ش

وجود داشت، همبندی اضافی در  UPSور، دیزل ژنراتور و چشمپوشی می کند که درست نیست پس چنانچه کوچکترین شکی در وسایل حفاظتی بارهای ترانسفورمات

 درست است.   4هر سه شکل الزامی است و گزینه 

 

 ؟        باشدنمیکدامیک از گزینه های زیر در خصوص آتریوم ها صحیح  -6

 باید مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد. ،کل ساختمانی که دارای آتریوم است (1

 ر داخل فضای آتریوم باید به دوربند مستقل برای محافظت مجهز باشند.پلکانهای موجود د (2

 متر باشد،محافظت بوسیله شبکه بارنده خودکار در سقف آتریوم الزامی نیست. 17چنانچه سقف آتریوم دارای ارتفاع بیش از  (3

 هر سه گزینه صحیح است (4

 

:زیرا پلکان ها و آسانسورهای موجود در داخل فضای آتریوم، جز  باشدنمی صحیح 2نه گزی 3مبحث  192و  191طبق صفحه جواب سؤال است(  2)گزینه  پاسخ

 آتریوم محسوب شده و نیاز به دوربند مستقل برای محافظت آنها نیست.

 

http://www.saririclub.com/


 @k7HandBooکانال تلگرام       www.saririclub.com  تیم سریری کالب ) امینی، سریری، اکبرزاده، گشتی، مؤمن( 1400مرداد راحیطحل تشریحی آزمون 
 

نشر صحیح علم و با رضایت کامل مؤلفان است. ،هرگونه استفاده از محتویات این دفترچه با ذکر منبع، بالاشکال  

 ثبت نام از طریق سایت سریری کالب –دوره های آنالین سریری کالب به صورت کاربردی ، تحلیلی  و مفهومی 

6 

رسیدن مدت زمان متوالی  باشد.واگن می 10هر قطار مترو دارای  نفر است. 160 تعداد مسافرین نشسته و ایستاده در یک واگن قطار مترو -7

مسافرین پیاده و به همان نسبت نیز سوار می %30در هر توقف قطار در یک ایستگاه  باشد.دقیقه می 2و توقف دو قطار در یک ایستگاه 

های ترین گزینه برای پلهمناسب برای تخلیه مسافرین پیاده شده از قطار مترو به بیرون ایستگاه از پله برقی استفاده شده است. شوند.

 باشد(درجه می 35)به دلیل محدودیت های معماری زاویه شیب پله برقی)ها(  باشد؟چه میبرقی 

 متر 0.8یک مجموعه پله برقی با عرض  (1

 متر 1یک مجموعه پله برقی با عرض  (2

 متر 1دو مجموعه پله برقی با عرض  (3

 متر 0.8دو مجموعه پله برقی با عرض  (4

:دقیقه داریم: 60دقیقه تخلیه شوند پس برای  2نفر می باشد که باید در زمان  480رصد آن د 30نفر ظرفیت قطار است و  1600مجموعا  پاسخ 

نفر 480 دقیقه2   

X=(60×480)÷2=14400  Persons 60 دقیقه  

 0.38مقدار ممکن یعنی عمق پله ها را کمترین . متر بر ثانیه مجاز است 0.5درجه حداکثر سرعت پله برقی  30برای زاویه بیش از  15مبحث  43و  40طبق صفحه 

 بدست آید: حمل گیریم تا حداکثر ظرفیتمتر در نظر می

 3600KV÷0.38=ظرفیت حمل پله برقی
K= (14400×0.38)÷(3600×0.5) = 3 

 درست است.  4سانتی متر الزامی است و گزینه  80دو مجموعه پله برقی با عرض  K=3آید پس برای سانتی متر به دست می 80عرض پله برقی K=1.5 برای 

 

باشد، قرار است در طرح توسعه این کارخانه صنعتی یک ساختمان جدید احداث کیلووات می 1000قدرت قراردادی یک کارخانه صنعتی  -8

 5کیلووات می باشد. چنانچه ماکزیمم توان مصرفی این کارخانه صنعتی طی طول زمان بهره برداری آن ) 400گردد که مصرف برق آن 

ات باشد، حداکثر قدرت جهت افزایش دیماند کل مجموعه به طوریکه اضافه بهایی بابت دیماند نهایی پرداخت نگردد، کیلو و 770سال(

 ای(های شرکت برق منطقه)مطابق تعرفه چند کیلووات میباشد؟

1 )556 

2 )400 

3 )170 

4 )300 

:770با توجه به ماکزیمم توان مصرفی کارخانه یعنی  پاسخkW 230=770-1000ه این کارخانه به میزان شود کمشخص میkW  ،دارای ظرفیت آزاد است

نیاز به دیگر  170kW=230-400میزان توان کمبود یعنی  230kWو ظرفیت آزاد موجود یعنی  400kWحال با توجه به توان مورد نیاز ساختمان جدید یعنی 

 درست است. 3بنابراین گزینه  افزایش دیماند خواهد بود

 

 ؟ندارندیک از گزینه های زیر اثر بر کدام LEDناشی از المپهای تخلیه در گاز و یا چراغهای  هارمونیکهای -9

 بانک خازن (1

 فیوزهای حفاظتی مدارهای روشنایی (2

 سطح مقطع هادیهای تغذیه کننده مدارهای روشنایی (3
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 بر هر سه گزینه اثر دارند. (4

:هادی ها و خازن اثر دارد. همچنین هارمونیک باعث افزایش جریان می شود و روی  روی سطح مقطعهارمونیک بر  13مبحث  202و  85طبق صفحه  پاسخ

 درست است. 4حفاظتی مانند فیوز نیز اثر دارد، بنابراین گزینه  وسایل

 

 Qکلید و  ABباشد، حداقل سطح جریان اتصال کوتاه در شینه تابلو  ”KI هرکدام   TR 2و  1TRاگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای  -10

 به ترتیب عبارت است از:

1 ) k2I”  وkI” 

2 ) kI”  وkI” 2 

3 ) kI” 2 وkI” 2 

4 ) kI”  وkI” 

 

 

 

 

 

 

 

:جریان اتصال کوتاه ناشی از دو ترانس تحت هر شرایطی به نقطه اتصال کوتاه  پاسخ

 ست.ا 2Iهمواره مجموع جریان منابع اتصال کوتاه یعنی  کل ریخته شده و جریان اتصال کوتاه

 ،ولی برای کلیدها خواهد بود. Iبرابر با  Bو  Aالبته جریان عبوری از شینه در حالت اتصالی بین 

د نظر قرار گیرد م از کلید، و بیشترین جریان عبوری بررسی شدهترمینال قبل و بعد از کلید باید 

 درست است. 2از کلید عبور خواهد کرد. بنابراین گزینه  2Iکه در اینجا در صورت اتصال کوتاه در سمت بار، هر دو جریان اتصال کوتاه یعنی 

 

مناسب ترین گزینه در خصوص نصب دتکتور کانالی در شکل زیر   -11

 کجا میباشد؟

 A( نقطه 1

 Cو B( نقاط 2

 Cو  A  ،B( نقاط 3

 باشد.(نصب دتکتور کانالی الزامی نمی4

 

 

 

 

:ذا نقاط حیاتی است ل ،دهی سریع محل حریقآدرس با توجه پاسخ B وC ترین محل برای نصب دتکتور دودی کانالی است تا با وقوع حریق در هر طبقهمناسب، 

 درست است. 2بنابراین گزینه  )طبقه حریق( را تشخیص دهد. حین برگشت هوای دودآلود به هواساز سریع حریق و مکان حریق
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و  AB،BC،CDباشد، حداقل سطح اتصال کوتاه در شینه های  ”KIرکدام ه TR2و  TR1اگر جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای   -12

 به ترتیب عبارت است از: 2Qو  1Qکلیدهای 

 

http://www.saririclub.com/


 @k7HandBooکانال تلگرام       www.saririclub.com  تیم سریری کالب ) امینی، سریری، اکبرزاده، گشتی، مؤمن( 1400مرداد راحیطحل تشریحی آزمون 
 

نشر صحیح علم و با رضایت کامل مؤلفان است. ،هرگونه استفاده از محتویات این دفترچه با ذکر منبع، بالاشکال  

 ثبت نام از طریق سایت سریری کالب –دوره های آنالین سریری کالب به صورت کاربردی ، تحلیلی  و مفهومی 

9 

 

 ”AB- k2I( شینه AB- k2I”                                                                                    2( شینه 1

 BC-kI” 2شینه                                                                                              ”BC- kIشینه      

 ”CD- k2Iشینه                                                                                           ”CD- k2Iشینه      

 ”1Q- k2Iکلید                                                                        ”1Q- k2Iکلید      

       ”2Q-  k2Iکلید                                                                                              ”2Q- k2Iکلید       

  

 ”AB- k2I( شینه AB- k2I”                                                                                    4( شینه 3

  BC-kI” 2شینه                                                                                              ”BC- kIشینه      

 ”CD- k2Iشینه                                                                                           ”CD- k2Iشینه      

 ”1Q- kIکلید                                                                        ”1Q- k2Iکلید      

 ”2Q- kIکلید                                                                                                  ”2Q- kIکلید     

 

 

:پاسخ  

های روبرو نیز مشخص نیز گقته شد و در شکل 10مشابه آنچه در سؤال 

برابر با  Cو  Bشده است، جریان عبوری از شینه در حالت اتصالی بین 

I  2و خارج از این بازه برابر باI  خواهد بود. ولی برای کلیدها، ترمینال
د، مد و بیشترین جریان عبوری از کلیقبل و بعد از کلید باید بررسی شده 

نظر قرار گیرد که در اینجا در صورت اتصال کوتاه در سمت بار، هر دو 

 از کلید عبور خواهد کرد. 2Iجریان اتصال کوتاه یعنی 

 درست است. 1گزینه بنابراین 

 

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -13

 کیلوگرم می باشد. 630ساختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به ظرفیت  (1

 کیلوگرم می باشد. 450ساختمانی دارای یک دستگاه آسانسور به ظرفیت  (2

 کیلوگرم میباشد. 450ساختمانی دارای دو دستگاه آسانسور به ظرفیت هرکدام  (3

 هر سه گزینه صحیح است. (4

:باید حداقل یکی از آسانسورها قابلیت حمل صندلی چرخدار هایی که وجود آسانسور الزامی است، در ساختمان 15مبحث  10صفحه  5-1-2-15طبق بند  پاسخ

وگرم کیل 630یا  1ها گزینه ار استفاده می شود لذا بین گزینهکیلوگرم برای جابه جایی افراد با صندلی چرخ د 600ظرفیت آسانسور  15مبحث  57را دارا باشد و صفحه 

 رست باشد.تواند دها نمیاین شرط را دارد و صحیح است و سایر گزینه
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 های یک ساختمان در مراحل اولیه طراحی به عهده چه کسی هست؟ظرفیت و نوع آسانسور ، تعداد،مسئولیت انتخاب -14

 برق و مکانیک طراح ( همکاری معمار،1

 ( معمار طراح2

 ( برق طراح3

 ( همکاری معمار و برق طراح4

:مسافربر، باربر و ...( آسانسورهای ساختمان را در مراحل اولیه  داد، ظرفیت و نوع آسانسورطراح معمار باید تع 15مبحث  9صفحه  1-1-2-15طبق بند  پاسخ(

 درست است. 2طراحی، تعیین و آنها را بر اساس اطالعات به دست آمده و مقررات این مبحث جانمایی کند لذا گزینه 

 

 یک از مقادیر زیر است؟م توزیع برق برابر کدامامپدانس معادل موتور در هنگام وقوع یک اتصال کوتاه در یک نقطه از سیست -15

 

 مشخصات موتور:

MP                                                                                                                 10                           : توان موتور KW    :MP 

LRI جریان :Locked Rotor 0.98=                         موتور                                                                                                  𝝶                    

nI                                                      0.85=                                                                                 : جریان نامی موتور𝝓COS 

uولتاژ نامی موتور :                   

                                                                                                                                                                      =7           n/ILRI 
𝝶                           راندمان موتور :u=400/230 V                                                                                                                   

Cos                          ضریب توان  : 

                                                           PM/( ηCOS∅)    توان ظاهری موتور:  SM         

   𝒁𝑴 =
𝟏

𝑰𝑳𝑹/𝑰𝒏
×

  𝒖𝟐

𝑺𝑴
                               

MZ :                امپدانس ظاهری موتور                                                                                                              M=0.922 Z MX  

MR:              0.42=                                                                                                                          مقاومت اهمی موتورM/XMR 

MXسلفی موتور : مقاومت 
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1),R=0.74  Ω  X=1.76  Ω   

2 ),R=1.76  Ω X=0.74  Ω   

3 ),R=5.18  Ω X=12.32  Ω   

4 ),R=.11  Ω X=1.25  Ω   

:کنیم:های داده شده امپدانس مورد نظر را محاسبه میبا جایگزینی در فرمول پاسخ 

𝑺𝑴 =
𝑷𝑴

𝛈 × 𝐂𝐨𝐬 𝝋
⟹ 𝑺𝑴 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟎. 𝟗𝟖 × 𝟎. 𝟖𝟓
= 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟒. 𝟖𝒌𝑽𝑨 

  𝒁𝑴 =
𝟏

𝑰𝑳𝑹
𝑰𝒏

×
  𝒖𝟐

𝑺𝑴
⟹ 𝒁𝑴 =

𝟏

𝟕
×

  𝟒𝟎𝟎𝟐

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟒
= 𝟏. 𝟗 

XM =0.922 ZM     XM = 0.922 ×1.9=1.755 , RM = 0.42 × XM= 0.42 × 1.755=0.737 

 درست است. 2بنابراین گزینه 

 

 به چه معنایی است؟ "باشدکیلوولت بیشتر نمی 2.5اژ عملکرد برقگیر حفاظتی از سطح و تراز ولت"جمله  -16

باشد که دستگاه و یا تجهیزاتی که در مقابل اضافه ولتاژ )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی( کیلوولت( می 2.5بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ ) (1

 شوند.حفاظت می

 شود. )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(باشد که برقگیر حفاظتی در آن ولتاژ فعال میمیکیلوولت(  2.5بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ ) (2

کیلوولت( در دو سر برقگیر حفاظتی در زمان عملکرد و یا به عبارت دیگر فعال بودن برقگیر )عبور  2.5بیانگر حداکثر مقدار ولتاژ ) (3

 باشد.جریان صاعقه و یا کلیدزنی( می

 شود )عبور جریان صاعقه و یا کلیدزنی(.باشد که برقگیر حفاظتی در آن ولتاژ فعال میکیلوولت( می 2.5ولتاژ )بیانگر حداقل مقدار  (4

:بزرگ هایولتاژ هرگاه معنای این جمله این است که پاسخ surge  روی خط قرار گیردSPD  2.5آن را در مقدارKV  محدود خواهد نمود. )شکل زیر ولتاژ

 دیود زنر( عملکرد شابهمدهد را نشان می SPDو در حضور  SPDسرج بدون حضور 

 

 

 

 

 صحیح است. 3گزینه  باشد ومی 2.5kVگیر حفاظتی در هنگام عملکرد برابر با ولتاژ دو سر برقمفهوم جمله این است که بنابراین 
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(، E/Iچنانچه حداکثر اضافه ولتاژ قابل تحمل توسط دستگاه و یا تجهیز ) -17

3kV های باشد، حداکثر ولتاژ مجموع قسمتL1 ،L2  وL3  به هنگام عبور

جریان صاعقه و یا جریان ناشی از کلیدزنی در سیستم برقگیر حفاظتی 

(SPDچقدر می )باشد؟ 

 ولت 1000 (1

 ولت 2500 (2

 ولت 500 (3

 ولت 3000 (4

:2.5گیر حفاظتی با توجه به ولتاژ عملکرد برق  پاسخKV  3 ولتاژ قابل تحمل دستگاه حداکثراست اگرKV یر حفاظتی حداکثر ولتاژ گباشد، هنگام عملکرد برق

ولتاژی  SPDاگر هنگام عملکرد صحیح است.  3و گزینه خواهد بود  500V = 2500 - 3000برابر با  L3و  L1 ،L2های قابل قبول روی مجموع قسمت

 شده و آسیب خواهند دید. 3000Vدر هنگام عملکرد ولتاژ تجهیزات بیشتر از  SPDبرای  2500های فوق بیافتد با توجه به ولتاژ بیش از این روی قسمت

 

یکسان  Bو  Aدر مدار اهمی شکل زیر افت ولتاژ در نقاط  -18

باشد؟ )سطح مقطع ( چند متر میL=Xباشد. مقدار طول )می

 باشند(ها در هر دو شاخه یکسان میهادی

1) 60 m 

2) 50m 

3) 30m 

4) 65m 

 

 (:13ها )راهنمای مبحث انکتاب طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختم 425طبق شکل و روابط صفحه  پاسخ:

𝑈𝐴∆   افت ولتاژ در نقطه =
𝑅1

𝑈
(𝑃1𝐿1 + 𝑃2𝐿2 + 𝑃3𝐿3 + 𝑃4𝐿4)      A 

: افت ولتاژ در نقطه  ∆𝑈𝐵 =
𝑅1

𝑈
(𝑃𝐵𝐿𝐵)                                   B 

 توان نوشت:)ولتاژ فاز به فاز( و افت ولتاژ در دو شاخه برابر است، می Uهادی در واحد طول( و  )مقاومت 1Rبا توجه به این که مقادیر 

 𝑃𝐵𝐿𝐵 = (𝑃1𝐿1 + 𝑃2𝐿2 + 𝑃3𝐿3 + 𝑃4𝐿4) 

1000𝑋 = (100 × 10) + (200 × 30) + (300 × 60) + (400 × 100) 

𝑋 = 1 + 6 + 18 + 40 = 65𝑚 

 درست است. 4بنابراین گزینه 

 

 

E/IPD

SPD

            
            

               
            

      

                   

             

L1

L2

L3

 

        
   

L  10m L  30m L  40mL  20m

100kW 200kW 300kW 400kW

1000kW

L  X

A

B
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 صحیح است؟ IPهای زیر درخصوص سیستم آنتن مرکزی )تلویزیون( تحت یک از گزینهکدام -19

ها در های تصاویر تلویزیونی دریافتی از طریق مرکز این سیستم به صورت دیجیتال و داده درآمده و سپس این سیگنالسیگنال (1

 گردد.بستر شبکه ارسال می

 گردد.ص در مرکز سیستم تعیین میهای تلویزیونی توسط کارت سیگنال مخصوتعداد کانال (2

 های سیگنال قابل افزایش و یا کاهش است.های تلویزیونی با توجه به تعداد کارتتعداد کانال (3

 هر سه گزینه صحیح است. (4

 صحیح است. 4مبحث سیزدهم، گزینه  114و  113در صفحات  3-4-7-9-13 ب و پ ماده طبق توضیحات بند پاسخ:

 

 ولت خواهد بود؟ 230 بندی در تابلوهای برق فشار ضعیف پُست برق بیشتر از مقدار ولتاژی زیر سطح عایقهایک از گزینهدر کدام -20

پُست ترانسفورماتور دارای یک الکترود اتصال به زمین باشد و بدنه هادی ترانسفورماتور، بدنه تابلوهای فشار متوسط، بدنه تابلوهای  (1

 الکترود وصل شوند.فشار ضعیف و هادی خنثای فشار ضعیف به آن 

 باشد. بدنه هادی ترانسفورماتور، بدنه تابلوهای فشار متوسط و بدنهپُست ترانسفورماتور دارای دو الکترود اتصال به زمین مستقل می (2

 تابلوهای فشار ضعیف به الکترود زمین حفاظتی و هادی خنثای فشار ضعیف به الکترود زمین ایمنی وصل شوند.

باشد. بدنه هادی ترانسفورماتور و بدنه تابلوهای فشار متوسط به دارای دو الکترود اتصال به زمین مستقل میپُست ترانسفورماتور  (3

 الکترود زمین حفاظتی و بدنه تابلوهای فشار ضعیف و هادی خنثای فشار ضعیف به الکترود زمین ایمنی وصل شوند.

 هر دو صحیح است. 3و  2های گزینه (4

زمانی که دو الکترود زمین داریم و تابلو فشارضعیف به الکترود حفاظتی سمت فشارمتوسط  مبحث سیزدهم، 173در صفحه  9-6-10-1پ مادهبا توجه به  پاسخ:

 صحیح است. 2گزینه  بندی باالتری در این تابلو مطابق جدول داده شده نیاز است وشود، به سطح عایقوصل می

 

 

وات و  5دسیبل باشد، شدت صوت دو بلندگوی موازی با توان  90در فاصله یک متری  چنانچه شدت صوت یک بلندگو با توان یک وات و -21

 ؟باشددر فاصله یک متری چند دسیبل می

1) 93 

2) 187 

3) 100 

4) 97 

 صحیح است. 3ه گزین پاسخ:

 SPL+10LogPinput+10log n=90+10Log 5+10 log 2=90+6.9+3=99.9=شدت صوت چندبلندگو

n:تعداد بلندگوی کنار هم 

 

 

-  
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 پاسخ دهید. 23و  22به سئواالت  13راهنمای مبحث  343های صفحه ئله: با توجه به فرمولمس 

Ib ≤ In ≤ Iz 

I2 ≤ 1.45 Iz 

I2 = 1.6 In برای حفاظت فیوز 

I2 = 1.45 In برای حفاظت کلید اتوماتیک 

Ib = شدت جریان طراحی 

In = شدت جریان اسمی یا تنظیم شده وسیله حفاظتی 

Iz = شدت جریان مجاز حرارتی کابل 

I1 = شدت جریان عدم قطع کلید یا عدم ذوب فیوز 

I2 = شدت جریان قطع کلید یا شدت جریان ذوب فیوز در زمان قراردادی 

 

 یک از روابط زیر صحیح است؟چنانچه وسیله حفاظتی تغذیه یک بار، فیوز باشد، کدام -22

1) z1.1 I ≤ nI ≤ bI 

2) z0.9 I ≤ nI ≤ bI 

3) zI ≤ nI ≤ bI 

 هیچکدام (4

 صحیح است. 2گزینه طبق روابط داده شده،  اسخ:پ

I2 ≤ 1.45 Iz , I2 = 1.6 In → 1.6In ≤ 1.45Iz → 1.6In ≤ 1.45Iz → In ≤ 0.9Iz  

 

 

 134AzI=مفروض است. چنانچه جریان کابل تغذیه این بار  400Vو با سطح ولتاژ  0.9سه فاز با ضریب توان  70kWباری به ظرفیت  -23

 باشد؟حفاظتی تغذیه این بار چه می ترین وسیلهباشد، مناسب

 125Aفیوز  (1

 125Aبا جریان تنظیم  125A( MCCBکلید اتوماتیک ) (2

 هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (3

 هیچکدام (4

 صحیح است. 2گزینه  پاسخ:

صادق باشد تا از کابل در مقابل  z≤ I nIباید رابطه  و برای کلید اتوماتیک z≤ 0.9I nIطبق روابطی که در سئوال قبل به آنها اشاره شده بود، برای فیوز باید رابطه 

 بزرگتر است( اما نامساوی مربوط به کلید اتوماتیک صادق است. 120.6=134×0.9آمپر از  125نیست ) برقراراضافه بار حفاظت شود. نامساوی مربوط به فیوز 

( با توجه به اطالعات ارائه 2نیز صحیح بوده و استفاده از کلید اتوماتیک گزینه ) nI ≤ bIهمچنین طبق شدت جریان طراحی که در رابطه زیر محاسبه شده، نامساوی 

 شده منعی ندارد.

𝐼𝑏 =
𝑃

√3 × 𝑉 × cos ∅
=

70 × 103

√3 × 400 × 0.9
= 112.26𝐴 
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 التور نصب شده در لوپباشد. حداقل تعداد ایزوپذیر در یک پروژه، مطابق شکل زیر میمداربندی یک لوپ سیستم اعالم حریق آدرس -24

 باشد؟سیستم اعالم حریق چه تعداد می

 هر یک از اجزای سیستم اعالم حریق فاقد ایزوالتور می باشد. -

 باشد.عدد می 20ماکزیمم تعداد اجزای سیستم اعالم حریق بین دو ایزوالتور  -

 تعداد اجزای سیستم اعالم حریق هر زون به قرار زیر است: -

 
 

 عدد 30 -1زون شماره 

 عدد 10 -2زون شماره 

 عدد 12 -3زون شماره 

 عدد 12 -4زون شماره 

 عدد 8 -5زون شماره 

 عدد 10 -6زون شماره 

 عدد 10 -7زون شماره 

 عدد 30 -8زون شماره 

 

1) 16 

2) 22 

3) 9 

4) 11 

 صحیح است. 4گزینه  پاسخ:

بینی یششود، پمجهز است، در هر نقطه که لوپ وارد زون دیگری می بلوی مرکزیداخلی در تا به جز محل اتصال لوپ به سیستم مرکزی اعالم حریق که به ایزوالتور

که تعداد اجزای سیستم  8و  1های ایزوالتور در داخل زون 2و  الزم است خروجی هر زون )یا ورودی هر زون بعدی(ایزوالتور برای محل  9ایزوالتور الزامی است. لذا 

 شکل زیر را مالحظه کنید.  ایزوالتور نیاز است تهیه شود.11مجموعا  باشد، مورد نیاز است.عدد می 20اعالم حریق در آنها بیش از 
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در مساله امسال توجه  6و3ایزوالتور نیاز دارد و بسیاری از داوطلبان به ورود و خروج زون  9یادآوری: دوره های قبل این سوال به شکل زیر داده شده بود که مجموعا 

 نداشتند.

 

http://www.saririclub.com/


 @k7HandBooکانال تلگرام       www.saririclub.com  تیم سریری کالب ) امینی، سریری، اکبرزاده، گشتی، مؤمن( 1400مرداد راحیطحل تشریحی آزمون 
 

نشر صحیح علم و با رضایت کامل مؤلفان است. ،هرگونه استفاده از محتویات این دفترچه با ذکر منبع، بالاشکال  

 ثبت نام از طریق سایت سریری کالب –دوره های آنالین سریری کالب به صورت کاربردی ، تحلیلی  و مفهومی 

17 
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درجه استفاده شده است. چنانچه ارتفاع کف به  30جایی مسافرین در یک ایستگاه مترو از پلکان برقی با زاویه شیب مسئله: برای جابه-

نفر باشند، به  9000جا شده در ساعت بهو عرض پله یک متر و ماکزیمم تعداد افراد جا 0.5m/sمتر و سرعت پلکان برقی  9.24کف 

 سخ دهید.پا 26و  25سئواالت 

𝑷 فرمول توان خروجی موتور پلکان برقی: =
𝒎 × 𝒈 × 𝑲 × 𝐬𝐢𝐧 𝜽 × (

𝑯
𝑯′

) × 𝑽 + 𝑷𝒌

𝜼𝒔 × 𝜼𝒈 × 𝟏𝟎𝟎𝟎
 

H= ارتفاع کف به کف طبقه بر حسب متر P= توان خروجی موتور بر حسب کیلووات 

H’= ارتفاع پله بر حسب متر g=  نیهمتر بر مجذور ثا 9.81شتاب ثقل برابر با  

V= سرعت پلکان برقی بر حسب متر بر ثانیه m=  جرم مسافر بر حسب کیلوگرم (m=75kg) 

ϴ= زاویه شیب پلکان برقی Pk= توان مصرفی دستگیرهها (Pk=3000 W) 

K= تعداد مسافر روی هر پله ηg= راندمان گیربکس (ηg=90%) 

 ηs= راندمان پلکان برقی (ηs=95%) 

 

 باشد؟ن برقی چند متر میارتفاع هر پله از پلکا -25

1) 0.21 

2) 0.24 

3) 0.23 

4) 0.22 

 صحیح است. 3گزینه  پاسخ:

ها محاسبه و ارتفاع کف به کف بر آن ، الزم است ابتدا تعداد پله(’H) هابرای به دست آوردن ارتفاع پله

ویرایش  15مبحث  43در صفحه  2-2-3-15تقسیم شود. تعداد پله به عمق پله بستگی دارد که از رابطه 

متر است و طبق  1در این رابطه با توجه به اینکه عرض پله  kیابی است )ضمنا ضریب قابل دست 1392

 خواهد بود(: 2، برابر 15همان صفحه از مبحث 

𝐶𝑡 عمق هر پله: =
𝑉 × 3600 × 𝑘

𝑇
 ⇒ 𝑇 =

𝑉 × 3600 × 𝑘

𝐶𝑡
=

0.5 × 3600 × 2

9000
= 0.4 𝑚 

ها:تعداد پله  𝐿 =
𝐻

tan 30°
=

9.24

0.577
= 16𝑚 ⇒ 𝑁 =

16𝑚

0.4𝑚
= 40 

′𝐻 ارتفاع هر پله: =
𝐻

𝑁
=

9.24

40
= 0.23𝑚 

 کنند.باشد که مقادیر محاسبه شده این الزام را تامین میمتر می 0.38متر و حداقل عمق  0.24، حداکثر ارتفاع هر پله 15مبحث  47صفحه  9-5-3-15مطابق بند 

 

  

 

H

L

30 
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 باشد؟چند کیلووات می توان خروجی موتور پلکان برقی -26

1) 21.58 

2) 22.44 

3) 20.07 

4) 20.79 

 توان نوشت:که در سئوال قبل حاصل شد در رابطه توان، می H’=0.23صحیح است. با جاگذاری معلومات مسئله و مقدار  4گزینه  پاسخ:

𝑷 =
𝒎 × 𝒈 × 𝑲 × 𝐬𝐢𝐧 𝜽 × (

𝑯
𝑯′

) × 𝑽 + 𝑷𝒌

𝜼𝒔 × 𝜼𝒈 × 𝟏𝟎𝟎𝟎
=

𝟕𝟓 × 𝟗. 𝟖𝟏 × 𝟐 × 𝐬𝐢𝐧 𝟑𝟎° ×
𝟗. 𝟐𝟒
𝟎. 𝟐𝟑

× 𝟎. 𝟓 + 𝟑𝟎𝟎𝟎

𝟎. 𝟗𝟓 × 𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟐𝟎. 𝟕𝟗𝒌𝑾 

 
 

 باشد؟درجه چه می 35جایی یک پلکان برقی برای یک ایستگاه مترو با زاویه شیب حداکثر ظرفیت جابه -27

 نفر در ساعت 10125 (1

 نفر در ساعت 9000 (2

 نفر در ساعت 11700 (3

 نفر در ساعت 13500 (4

 35تا  30، حداکثر سرعت اسمی پلکان برقی با زاویه شیب 1392مبحث پانزدهم ویرایش سال  40در صفحه  7-1-3-15صحیح است. مطابق بند  2گزینه  :پاسخ

نیم متر بر ثانیه جایی یک پلکان برقی با سرعت مبحث پانزدهم، حداکثر ظرفیت جابه 44در صفحه  2-2-3-15درجه، نیم متر بر ثانیه است. همچنین بنا به جدول 

 تواند باشد.نفر در ساعت می 9000برابر 
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باشد. چنانچه ضریب توان اولیه می 20kVARو ظرفیت کوچکترین پله بانک خازنی  1:2:2:2:4رگوالتور بانک خازنی یک پروژه از نوع  -28

ماتور تامین بار ساختمان که توسط باشد ظرفیت ترانسفور 0.95و ضریب توان اصالح شده توسط بانک خازنی  0.8بارهای این پروژه 

 باشد؟گردد، چقدر میاین بانک خازن ضریب توان بار اصالح می

1) 1000 kVA 

2) 630 kVA 

3) 500 kVA 

4) 800 kVA 

نیاز باید مورد ترانسفورماتور  باشد، بنابراین ظرفیتمی 551kVAو یا  524kWتواند با این خازن جبران شود حداکثر بار مجازی که می طبق محاسبات زیر پاسخ:

630kVA  ( و این یعنی نصب خازن 0.8نه 0.95 شود )یعنی ضریب توان دقت کنید ظرفیت ترانسفورماتور با وجود خازن محاسبه می .درست است 2باشد و گزینه

 کند.عالوه بر آزادسازی ظرفیت شبکه به کاهش ظرفیت ترانسفورماتور طراحی شده نیز کمک می

cos 𝜑1 = 0.80 ⇒  tan 𝜑1 = 0.75 

cos 𝜑2 = 0.95 ⇒  tan 𝜑2 = 0.33 

ها داخل مدار هستند:ظرفیت بانک خازنی در زمانی که همه پله  Q = (1+2+2+2+4)×20 = 220 kVAR 

𝑄 = 𝑃(tan 𝜑1 − tan 𝜑2)  ⇒  𝑃 =
𝑄

0.75 − 0.33
=

𝑄

0.42
=  

220

0.42
= 524 𝑘𝑊 

𝑆 =
𝑃

cos 𝜑2
=

524

0.95
= 551𝑘𝑉𝐴 
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 باشد؟های زیر در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر نمییک از گزینهکدام -29

 پذیر یا دتکتور سیستم متعارفدتکتور سیستم آدرس (1

 تعویض جریان هوای فضا (2

 ارتفاع فضا (3

 باشد.هر سه گزینه در محاسبه فاصله دتکتورها از هم موثر می (4

و بند  196صفحه  24-1-4اعالم حریق در سطح پوشش دتکتورها و محاسبه فاصله آنها از هم نقشی ندارد و مطابق بند پصحیح است. نوع سیستم  1گزینه  پاسخ:

 مبحث سیزدهم، ارتفاع فضا، میزان تعویض، تخلیه و جریان هوا در تعیین فاصله، محل نصب و تعداد دتکتورها موثر است. 197صفحه  25-1-4پ
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 گردد.وات تغذیه می 100ای عدد چراغ با المپ رشته 15ترمربع، توسط یک مدار روشنایی با م 5×6مسئله: اتاقی به ابعاد 

 های جدول شماره یک(باشد. )براساس دادهمی 300Luxشدت روشنایی اتاق  -

 باشند.ساعت روشن می 8ها هر روز چراغ -

 باشد.ساعت می 1000ای های رشتهطول عمر المپ -

 lm/wلومن بروات 

 225Vدر ولتاژ 

ایهای رشتهشار نوری المپ  

 225Vدر ولتاژ 

ایتوان المپ رشته  

10.8 430 lm 40 W 
12.2 730 lm 60 W 
13.8 1380 lm 100 W 
15.8 3150 lm 200 W 

 جدول شماره یک

 

 مقدار شار نوری المپ

 225Vبرحسب درصد از ولتاژ 

 طول عمر المپ

 225Vبرحسب درصد از ولتاژ 

 ولتاژ

ولتاژ برحسب درصد از  225V 

70 440 90 

85 200 95 

100 100 100 
120 50 105 

145 25 110 

 جدول شماره دو

 

 پاسخ دهید. 31و  30به سؤاالت 

 چند لوکس است؟ 220Vشدت روشنایی فضا در تغذیه چراغ    -30

1) 210 

2) 300 

3) 225 

4) 280 

:ابتدا نسبت ولتاژ موجود به ولتاژ مبنای جداول  پاسخ(225V) براساس درصد ولتاژ محاسبه شده و جدول شماره  %97.77=220/225 کنیم:را حساب می

خواهد بود. با توجه به اینکه میزان شدت روشنایی متناسب با شار نوری  225Vشار نوری آن در ولتاژ  %93.3به میزان  220Vشار نوری هر المپ در ولتاژ  2

 درست است. 4گزینه  لوکس خواهد شد و 279.93ها است شدت روشنایی نیز برابر با چراغ

100 − 95

100 − 97.77
=

100 − 85

100 − 𝑥
⟹ 𝑥 = 100 − (15 ×

2.23

5
) = 93.3 

𝐸2

𝐸1
=

𝜑2

𝜑1
= 93.3% ⟹

𝐸2

300
= 93.3% ⟹ 𝐸2 = 279.93 𝐿𝑢𝑥 
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  باشد؟می روزند چ 220Vها با ولتاژ ها در تغذیه چراغمدت زمان کارکرد المپ  -31

1) 180 

2) 164 

3) 125 

4) 250 

نسبت ولتاژ موجود به ولتاژ مبنای جداول  :پاسخ(225V) 2براساس درصد ولتاژ محاسبه شده و جدول شماره  %97.77=220/225کنیم: را حساب می 

شن ساعت رو 8هر المپ روزانه . با توجه به اینکه ساعت 1446یعنی  خواهد بود 225Vآن در ولتاژ عمر  %144.6به میزان  220Vمیزان عمر المپ در ولتاژ 

 درست است. 1و گزینه  خواهد شد روز 180ها است عمر المپ

100 − 95

100 − 97.77
=

100 − 200

100 − 𝑥
⟹ 𝑥 = 100 + (100 ×

2.23

5
) = 144.6 

144.6% × 1000 = 1446ℎ →
1446ℎ

8ℎ
= 180  

 

 Internal  بق شکل زیر مفروض است. در حالتطافاز( متک UPSخروجی  -فازسه UPSاز نوع سه به یک )ورودی  UPS  ،20KVAیک   -32

bypass  مواقع خطا( جریان مصرفی بار(UPS  از یک فاز ورودیUPS های زیر درخصوص آمپراژ وسیله گردد. کدام یک از گزینهتغذیه می

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

 40A فازوسیله حفاظتی فیوز تک (1

 100Aفاز وسیله حفاظتی فیوز سه (2

 40Aفاز وسیله حفاظتی فیوز  سه (3

 100Aفاز وسیله حفاظتی فیوز تک (4

:با توجه به اینکه  پاسخUPS شود کل جریان بار خروجی باید از یک فاز تغذیه شود و طبق فرمول درحالت خطای داخلی به یکی از فازهای ورودی وصل می

، وری از آنبعفاز باشد، ثانیاً از جریان ماکزیمم  سهبای اوالً قرار گیرد  است. با توجه به اینکه وسیله حفاظتی باید سر راه سه فاز ورودی 87Aزیر این جریان حدود 

 (32.5A)از این مقدار کمتر خواهد بود.  UPSدرست است. مسلمًا جریان سه فاز در حالت کارکرد عادی  2گزینه  یعنی 100Aفاز، بنابراین فیوز سهبیشتر باشد

 

 𝑆𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 ≥ (1 + 𝛼)𝑆𝑛𝑈𝑃𝑆 

 𝑆𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 ≥ (1 + 0.125) × 20𝑘𝑉𝐴 

 𝑆𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 ≥ 22.5𝑘𝑉𝐴 

 𝑆𝐹𝑒𝑒𝑑𝑒𝑟 = √3𝑈𝐼 ≥ 22.5𝑘𝑉𝐴 

𝐼 ≥
𝑆

√3𝑈
=

22.5𝑘𝑉𝐴

√3 × 400
= 32.5𝐴  

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

20𝑘𝑉𝐴

230𝑉
= 86.95𝐴      

 

 

 وسیله حفاظتی

پس مدار بای
 داخلی

 داخ
مدار اصلی 

UPS 

LOAD 
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 پاسخ دهید. 34و  33مسأله: با توجه به توضیحات زیر به سؤاالت 

 به شرح زیر است: STAND-BYشرایط کار دیزل ژنراتور در حالت 

 ساعت تجاوز کند. 200مجموع زمان کارکرد در طول یک سال نباید از  -

 ساعت تجاوز کند. 25توان نامی نباید از  %100زمان کارکرد در طول یک سال با  -

 توان نامی ژنراتور تجاوز کند. %80متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از  -

 باشد.ز نمیاستفاده بیشتر از توان نامی مجا -

 به شرح زیر است: PRIMEشرایط کاری دیزل ژنراتور در حالت 

 ساعت 25ساعت و زمان اضافه بار در سال  12ساعت در هر  1درصد اضافه بار به مدت  10  -

 ساعت 500درصد اضافه بار( در سال حداکثر  10ساعات کارکرد در توان نامی و باالتر از آن )  -

 درصد توان نامی دیزل ژنراتور باشد. 30ی باید حداقل حداقل توان بار مصرف  -

 درصد توان نامی ژنراتور تجاوز کند. 70متوسط توان مصرفی در طول یک سال نباید از   -

 به شرح زیر است: STAND-BY نرم ظرفیت دیزل ژنراتورها در حالت

 (kVA حسب بر) 500-550-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300

 گردد.ضرب می 0.9در عدد  STAND-BYظرفیت دیزل ژنراتور در حالت ،  PRIME دیزل ژنراتورها در حالت برای کارکرد

 ماهجدول توان مصرفی در یک 

ساعت برحسبزمان  1 2 3 3 3 3  
 kW برحسبتوان  880 790 200 500 600 550

 

 (STAND-BYظرفیت دیزل ژنراتورها برابر است با: )ظرفیت برحسب توان حداقل  -33

 1100KVAیک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت  (1

 کنند.سنکرون با هم کار می صورتبهکه  550KVAدو دستگاه ژنراتور به ظرفیت هر کدام   (2

 1000KVAیک دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت  (3

 هر دو صحیح است. 2و  1های گزینه (4

:مالک اصلی طراحی برای دو حالت  ،توان مصرفی متوسط پاسخSTAND-BY و PRIME  آید. پس از طراحی توان های زیر به دست میاست که از فرمول

 درصد توان مربوط به مصرف متوسط ساالنه است( 𝐾𝑎𝑣) :های زیر بقیه شروط مسأله باید یک به یک بررسی شودتوسط فرمول

𝑃𝑎𝑣 =
∑ 𝑃𝑘 . 𝑡𝑘

∑ 𝑡𝑘
 ,    𝑆𝐷𝐺 ≥

𝑃𝑎𝑣

𝐾𝑎𝑣 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
 

𝑃𝑎𝑣 =
1 × 880 + 2 × 790 + 3 × 200 + 3 × 500 + 3 × 600 + 3 × 550

1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3
=

8010

15
= 534 

𝑆𝐷𝐺 ≥
𝑃𝑎𝑣

𝐾𝑎𝑣 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
⟹ 𝑆𝐷𝐺 ≥

534

0. 8 × 0.8
 ⟹  𝑆𝐷𝐺 ≥ 834.4 ⟹ 𝑆𝐷𝐺 = 1000𝐾𝑉𝐴 

∑کرد در یک سال برقرار است چون مجموع ساعت کار کنیم: شرط حال بقیه شروط را بررسی می 𝑡𝑘 = 15 × 12 = 180ℎ   ساعت  200است که کمتر از
و این شرط صدق  است 880KWماکزیمم توان  ماهانه،در جدول بار  است و  P=1000×0.8=800KWچون توان نامی برابر  نیستبرقرار  است. شرط 

 نیاز داریم و  1100kVAنابراین به توان حداقل ب 1100kVA=880/0.8 برابر است با: 0.8ن و ضریب توا 880kWکند حداقل توانی با توجه به عدد نمی
هر ماه یک ساعت ،  880kWا و ی  1100KVA توان نامی با توجه به برقرار است چون  شرط  است. درست 4گزینه تواند درست باشد و می 2و  1هردو گزینه 

 ساعت کمتر است.  25که از ساعت کارکرد با توان نامی داریم  12و در سال 
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 آشنایی با پالک دیزل ژنراتور
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𝟏چنانچه جدول توان مصرفی به جای هر یک ماه هر   -34

𝟐
ژنراتورها برابر است با: )ظرفیت برحسب توان قل ظرفیت دیزلاماه باشد حد 

STAND-BY ) 

 1100KVAل ژنراتور به ظرفیت یک دستگاه دیز (1

 کنند.سنکرون با هم کار می صورتبهکه  600KVAبه ظرفیت هر کدام  دو دستگاه ژنراتور  (2

 کنند.سنکرون با هم کار می صورتبهکه  550KVAبه ظرفیت هر کدام  دو دستگاه ژنراتور (3

 کنند.سنکرون با هم کار می صورتبهکه  700KVAبه ظرفیت هر کدام  دو دستگاه ژنراتور (4

:کارکرد  اما زمان همان توان به دست خواهد آمد. وسط توان هیچ تغییری نکرده و، متبا توجه به دو برابر شدن مدت زمان بار مصرفی نسبت به حالت قبل پاسخ

∑ شوددو برابر حالت قبل می کل 𝑡𝑘 = 180 × 2 = 360ℎ    250از زمان مجاز کهh  در حالتSTAND-BY  بیشتر شده و وارد حالتPRIME 

 است و داریم:  534kWهمان مقدار قبلی یعنی  avP در این حالت مد نظر قرار گیرد.  PRIMEشود بنابراین باید شروط می

𝑆𝐷𝐺 ≥
𝑃𝑎𝑣

𝐾𝑎𝑣 × 𝐶𝑜𝑠𝜑
⟹ 𝑆𝐷𝐺 ≥

534

0. 7 × 0.8
 ⟹  𝑆𝐷𝐺 ≥ 953.4 

)ظرفیت  1059kVAبرابر با  0.9)خواسته مسأله( با تقسیم بر  STAND-BYبه حالت  تور در حالت پرایم است که با تبدیلاین حداقل توان الزم برای دیزل ژنرا

انتخاب کنیم )در  1100kVAتوان توجه به این دو مورد اگر . با باشدمی 1100kVAیا  800kVAتوان ماکزیمم بار اما  شود. ( میstand-byبر حسب توان 

 990kVAنسبت به توان نامی  1100kVAشده و در این صورت بار ماکزیمم  990kVAبرابر با  PRIMEدرصد آن برای  STAND-BY )90مبنای 

و شود. می 1080kVAآن برابر با  %90که  افزایش دهیم 1200kVAبرابر شده و قابل قبول نخواهد بود بنابراین باید توان دیزل ژنراتور را به  1.11برابر با 

)مقدار  با شرط اولساعت تغذیه شده و  24 ،با توجه به جدول بیش از نامی درصد اضافه بار دارد که این بار 2بوده و  1.02نسبت به آن  1100kVAبار ماکزیمم 

 مشکلی ندارد. ساعت برای ده درصد اضافه بار( 25مجاز 

 باشد.می  1200kVAقابل قبول توان تا اینجا بنابراین 

 کنیم:را بررسی می PRIME رط بار حداقل شحال  

و   SminDG0.3S>توان دیزل ژنراتور بیشتر باشد یعنی  %30، این بار باید از  )(200kW Smin=250kVAولی شرط حداقل توان با توجه به حداقل بار 

< 250/0.3 DGS   833 >یاDGS  

گزینه یعنی  600kVAشود استفاده نمود. و دو دستگاه ژنراتور بنابراین حتما باید از دو دیزل ژنراتور موازی سنکرون که در مواقع بار حداقل یکی از آنها خاموش می

 درست است. 2
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مفروض است.  0.35اندازی اندازی و ضریب توان راهدر حالت راه 500Aو  0.8در ضریب توان  100Aمسأله: موتوری با جریان نامی 

و افت ولتاژ در مسیر در حالت  B  ،1000Aتا  Aباشد. جریان مصرفی از نقطه می 200mبه طول  Bمتراژ کابل تغذیه موتور از نقطه 

 پاسخ دهید. 36و  35است. به سؤاالت  5Vال نرم

 گردد.نظر میاندازی صرفو جریان موتور در حالت راه ABاز اختالف فاز بین جریان مسیر  -

 باشد.درصد می 10اندازی حداکثر ولتاژ موتور در هنگام راه -

 به ازا یک ولت در یک آمپر در یک کیلومتر∆Uجدول افت ولتاژ        

Start up 

Cosφ 0.35 

Normal Service 

Cosφ 0.8 

سطح مقطع 

)mm2( 

1.5 3.2 10 

1 2.05 16 

0.65 1.3 25 

0.52 1 35 

0.41 0.75 50 

0.32 0.56 70 

0.26 0.42 95 

 

درصد اندازی چند باشد، افت ولتاژ موتور در هنگام راه %5چنانچه افت ولتاژ کل مسیر موتور در شرایط نرمال )شرایط کارکرد عادی موتور(  -35

 باشد؟ می

1) 8 

2) 25 

3) 12 

4) 10 

:وشت:توان ندر شرایط نرمال می %5با توجه به افت ولتاژ  پاسخ 

%∆𝑈 =
∆𝑈

𝑈𝑛
× 100% ⟹

∆𝑈

400
× 100% = 5% ⟹ ∆𝑈 = 20𝑉 

 خواهد بود: BCمابقی افت ولتاژ روی 

∆UAC = ∆UAB + ∆UBC ⇒ 20= 5 + ∆UBC ⇒ ∆UBC = 15V 

∆UBC = 15 = ∆U× 0.2 × 100 ⇒ ∆U = 0.75 (V/(A.km))  

کنیم. افت ولتاژ اندازی محاسبه میشود. حال افت ولتاژ را در حالت راهانتخاب می 50mm2کابل و  0.75مقدار در جدول آمده دستبه U∆با توجه به 

 است. (V/(A.km))0.41اندازی واحد برای این کابل در حالت راه

∆UBC = ∆U × L × I= 0.41 × 0.2 × 500 ⇒ ∆U = 41 V  

-400A (500اندازی افت ولتاژ با توجه به افزایش جریان موتور به میزان است در حالت راه 5Vبرای حالت عادی  1000Aو جریان  ABت ولتاژ اف
 شود: و یک تناسب ساده محاسبه می 1400Aبرای جریان  (100

∆UAB =5V × 1400

1000
 =7V 

 ∆UAC = ∆UAB + ∆UBC ⇒ ∆UAC = 7+ 41⇒ ∆UAC =48V 
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%∆𝑈 =
∆𝑈

𝑈𝑛
× 100% ⟹ %∆𝑈 =

48

400
× 100% = 12% 

 .درست است 3ی بنابراین گزینه

 

 است؟ اندازی صحیحرعایت حداکثر افت ولتاژ مجاز موتور در هنگام راههای زیر درخصوص کدام یک از گزینه  -36

 تجاوز نخواهد کرد.  %10ی از اندازسطح مقطع کابل تغذیه موتور حتی یک سایز هم کاهش یابد، افت ولتاژ موتور در هنگام راه (1

 باشد.کند، لذا هیچ گونه تمهیداتی مورد نیاز نمیتجاوز نمی %10اندازی از حداکثر افت ولتاژ موتور در هنگام راه (2

 سطح مقطع کابل تغذیه موتور باید یک سایز افزایش یابد. (3

 سطح مقطع کابل تغذیه موتور باید دو سایز افزایش یابد. (4

:قابل محاسبه  زیرمیزان این افزایش به شکل . ، باید سطح مقطع کابل افزایش یابد%10اندازی موتور و مقدار مجاز در راه %12افت ولتاژ  با توجه به پاسخ

 است:

%∆𝑈 =
∆𝑈

𝑈𝑛
× 100% ⟹

∆𝑈

400
× 100% = 10% ⟹ ∆𝑈 = 40𝑉 

 خواهد بود: BCمابقی افت ولتاژ روی 

∆UAC = ∆UAB + ∆UBC ⇒ 40= 7 + ∆UBC ⇒ ∆UBC = 33V 

∆UBC = 33 = ∆U× 0.2 × 500 ⇒ ∆U = 0.33 (V/(A.km))  

  3فزایش یابد و گزینه شود. بنابراین سطح مقطع کابل باید یک سایز اانتخاب می 270mm ،50به جای  کابلو  0.32در جدول مقدار آمده دستبه ∆Uبا توجه به 

 صحیح است.

 

چنانچه برای  طبقه باالی همکف مفروض است. 15ه همکف )تراز تخلیه خروج( و طبقه زیرزمین، طبق 5یک ساختمان بلندمرتبه شامل  -37

 باشد؟های این ساختمان چه تعداد میبینی شده باشد، تعداد قفلپلکان خروج این ساختمان از سمت داخل پلکان قفل پیش

 عدد 19 (1

 عدد 21 (2

 عدد 20 (3

 باشد.ها برای حل مسأله کافی نمیداده (4

:همفک( می تواند قفل داشته  زیرا درهای پلکان خروج به جز درهای تخلیه خروج عدد قفل درست است 20یعنی  3گزینه  3بحث م 188طبق صفحه  پاسخ(

 )بدون اینکه خود در باز شود و فقط توسط افراد در حال فرار از باشند که هنگام حریق باید با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش نشانی از حالت قفل خارج شوند

 ساختمان باید باز شود(.
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 گردد.محاسبه می Load Factorهای قابل نصب و استفاده شده در داخل لوپ سیستم اعالم حریق آدرس پذیر از روش مسئله: تعداد المان -

- Load factor گردد:شرح زیر تعریف میهای سیستم اعالم حریق بهیا مقدار جریان المان 

 

Fire mode 
 )میلی آمپر(

Standby mode 
آمپر( میلی)  

هاالمان  

 دتکتور حرارتی 0.25 2.25

 دتکتور دودی 0.34 1.34

 (Beam Detector)دتکتور شعاعی  10 12

 شستی اعالم حریق 0.1 2.1

 آژیر 0.14 8

 اینترفیس 0.85 4.85

 

- Load Factor  250لوپ سیستم اعالم حریقmA باشد.می 

در محاسبات منظور  %20های اعالم حریق و دتکتورها و شستی %100ها، آژیرها و اینترفیس Load Factorمحاسبات  در  (Fire mode)در هنگام حریق  -

 گردند.می

 باشد.عدد می 128دهی شوند توانند آدرسهای داخل لوپ که میحداکثر تعداد المان -

 شود.نظر میهای داخل لوپ صرفاز سایر پارامترها در محاسبات تعداد المان -

باشد مداربندی هر طبقه و سقف کاذب هر طبقه به صورت مدار مجزا به محل نصب طبقه و سقف کاذب آنها مطابق جدول زیر می 4های یک ساختمان تعداد المان -

 مرکز سیستم اعالم حریق اجرا شده است.

 

 سقف کاذب

سومطبقه   

 طبقه

 سوم

 سقف کاذب

دومطبقه   

 طبقه

 دوم

 سقف کاذب

اولطبقه   

بقهط  

 اول

 سقف کاذب

 طبقه همکف

 طبقه

 همکف
هاالمان  

 دتکتور حرارتی 10 - 10 - 10 - 10 -

 دتکتور دودی 70 50 70 50 70 50 70 50

 دتکتور شعاعی  10 - - - 5 - 5 -

 شستی اعالم حریق 15 - 15 - 15 - 15 -

 آژیر 5 - 5 - 5 - 5 -

 اینترفیس 10 - 10 - 10 - 10 -

 پاسخ دهید. 39و  38به سؤاالت 

 ؟باشدحداقل تعداد لوپ های مرکز سیستم اعالم حریق چند لوپ می -38

1) 8 

2) 5 

3) 4 

4) 6 

:4المان  115مدار طبقه دوم :  – 3المان  110مدار طبقه اول :  -2المان  120مدار طبقه همکف:  -1مدار موجود است:  8با توجه به مدارهای اجرا شده،  پاسخ- 

 -8المان  50مدار سقف کاذب طبقه دوم:  -7المان  50مدار سقف کاذب طبقه اول:   -6المان  50ار سقف کاذب طبقه همکف: مد -5المان  115مدار طبقه سوم : 

 المان 50مدار سقف کاذب طبقه سوم: 

های مدارهای موجود، هیچ کدام مانالمان جای خالی دارند که با توجه به ال 13المان و مدار طبقات دوم و سوم، هر کدام  18المان، طبقه اول  8مدار طبقه همکف، 

 لوپ. 4شود شود. که تا اینجا میباشد. بنابراین اجباراً مدارهای طبقات هر کدام یک لوپ باید در نظر گرفته قابل تلفیق با آنها نمی
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لوپ  6دهیم که جمعاً نیز در یک لوپ قرار می المان( و مدار سقف کاذب طبقه دوم و سوم را 100= 50+50حال مدار سقف کاذب طبقه همکف و اول را در یک لوپ )

 درست است. 4شده و گزینه 

 

 ؟باشدآمپر میچند میلی Fire modeهای آنها در ها با توجه به تعداد المانمجموع لوپ Load Factorمقدار   -39

1) 1500 

2) 877 

3) 416 

4) 1000 

:ها و دتکتورها در حالت اعالم حریق درصد شستی 20ات مسأله، هنگام حریق آوریم. براساس فرضیبه دست میتمام تجهیزات جریان مد حریق را برای  پاسخ

ها نیز در حالت شود. جریان مصرفی آژیرها و اینترفیسدرصد مابقی آنها در حالت آماده به کار محاسبه می 80کنند و جریان محاسبه شده و جریان بیشتری مصرف می

 شوند.شود، زیرا هنگام حریق همه آنها فعال میدرصد در مود اعالم حریق محاسبه می 100حریق 

𝐼𝐹𝑀 = 20% (4 × 10 × 2.25 + 4 × 120 × 1.34 + 20 × 12 + 4 × 15 × 2.1)𝑚𝐴

+ 80% (4 × 10 × 0.25 + 4 × 120 × 0.34 + 20 × 10 + 4 × 15 × 0.1)𝑚𝐴

+ 100% (4 × 5 × 8 + 4 × 10 × 4.85)𝑚𝐴 = 877.2𝑚𝐴 

 درست است. 2گزینه  بنابراین

 

تغذیه  630Kvan3S=و  250kVAn1S  ،=400kVAn2S=های ور موازی به ظرفیتاز طریق سه دستگاه ترانسفورمات 1250kVAیک بار   -40

 باشد:گردد. سهم هر دستگاه ترانسفورماتور جهت تأمین بار به شرح زیر میمی

=572kVA3=400kVA , S2=278kVA , S1S 
 حداکثر مقدار بار چقدر باشد تا هیچکدام از ترانسفورماتور اضافه بار نداشته باشد؟

1) 1280kVA 

2) 1164kVA 

3) 1222kVA 

4) 1124kVA 

:250برای تقسیم بار داده شده ترانس شماره یک اضافه بار دارد و باید بار آن را به  پاسخkVA نیز  وکل بار  های دیگرکاهش دهیم. در این صورت بار ترانس

 به همین نسبت کاهش خواهند یافت. بنابراین کل بار در این حالت برابر است با:

250

278
× (278 + 400 + 572) = 1124kVA 

 صحیح است. 4بنابراین گزینه 

 

 باشد؟با توجه به جواب مسأله قبل باردهی هر ترانسفورماتور چقدر می -41

1) =630kVA3=400kVA , S2=250kVA , S1S 

2) =514kVA3=400kVA , S2=250kVA , S1S 

3) =572kVA3=400kVA , S2=250kVA , S1S 

4) =514kVA3=360kVA , S2=250kVA , S1S 
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:250است در این حالت حداکثر بار برای ترانس اول و  بدیهی پاسخkVA  یابد که با توجه به کاهش می 250/278بوده و بار دو ترانس دیگر به نسبت

 درست است. 4گزینه  ها،گزینه

ر عالوه بر شود. با توجه به منحنی شکل زیتغذیه می 200kVAاز یک دیزل ژنراتور به ظرفیت نامی  140kVAیک بار سه فاز به ظرفیت   -42

  باشد؟تواند از دیزل ژنراتور تغذیه شود، چقدر میبار سه فاز فوق حداکثر بار تک فاز که می

 
1) 30kVA 

2) 50kVA 
3) 60kVA 
4) 40kVA 

:70=%100×140/200کنیم: فاز را محاسبه میابتدا درصد بار سه پاسخ%  

 200kVA=40kVA×%20راتور گرفت بنابراین: از ژن %20فاز توان حداکثر بار تکباتوجه به نمودار در این حالت می

 درست است. 4گزینه  و

 

 های زیر صحیح است؟مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه 21مبحث  مطابق   -43

 آسانسورهای اضطراری باید با سامانه سیستم اعالم حریق و اتاق مدیریت بحران ارتباط داشته باشد. (1

انسور بینی باتری داخلی برای تابلو کنترل آسری از طریق مولد برق اضطراری، نیازی به پیشبا توجه به تغذیه برق آسانسورهای اضطرا (2

 باشد.ترین طبقه پس از قطع برق نمیجهت پیاده کردن مسافران در نزدیک

 ای برای فرار افراد از ساختمان در هنگام حادثه استفاده کرد.توان به عنوان وسیلهاز آسانسورهای اضطراری می (3

 .نیز قابل تأمین باشد (UPS)آسانسورهای اضطراری باید از طریق برق بدون وقفه  برق (4

:سایر گزینه ها نادرست هستند. 7و  4و  1-4-7-21صحیح است. براساس سایر بندهای ماده  1گزینه  2-4-7-21براساس ماده  پاسخ 
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 : 43سؤال  1گزینه مکی مرتبط با کهای شکل

 

 

 

 

  

http://www.saririclub.com/


 @k7HandBooکانال تلگرام       www.saririclub.com  تیم سریری کالب ) امینی، سریری، اکبرزاده، گشتی، مؤمن( 1400مرداد راحیطحل تشریحی آزمون 
 

نشر صحیح علم و با رضایت کامل مؤلفان است. ،هرگونه استفاده از محتویات این دفترچه با ذکر منبع، بالاشکال  

 ثبت نام از طریق سایت سریری کالب –دوره های آنالین سریری کالب به صورت کاربردی ، تحلیلی  و مفهومی 

34 

پاسخ دهید. از ضرایب کاهش باردهی  46تا  44 مسأله: سیستم توزیع برق ساختمانی مطابق شکل زیر مفروض است. به سؤاالت

 ترانسفورماتورها و دیزل ژنراتورها صرف نظر شود.

 

 
 

 

به علت خطا از مدار خارج گردد. برای تأمین بارهای متصل به ترانسفورماتور شماره  (TR-1)در صورتی که ترانسفورماتور شماره یک  -44

 تواند باشد؟یک، سناریوهای قابل اجرا چه می

 از کوپلینگ اتوماتیک( 3از  2وصل شود )اینترالک  12Qباز و کلید  A1Q کلید (1

 روشن شود. (D/G-1)دیزل ژنراتور شماره یک  (2

 وصل شود. 12Qکلید  (3

 هر دو صحیح است. 2و  1های گزینه (4

:استفاده  (ه دوترانسفورماتور شمار)کوپلینگ  از کلید بارهای متصل به آنکل تأمین  مجبور هستیم برایدر صورت ایجاد خطا در ترانسفورماتور شماره یک،  پاسخ

 درست است. 1گزینه بنابراین  کند و قابل قبول نیست.ا تأمین میرتابلو یک قط نصف بار ف DG1از . استفاده کرد

 (پذیر استولی تأمین بار امکان راکتیو به دلیل توضیحات سؤال بعدی خواهیم داشت جریمه توان حالت کوپلینگ هم )البته در 
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از مدار خارج گردد و اینترالک  انسفورماتور شماره یک به علت خطاباشد و تر I عادی در شرایط 2TRو   1TRهای مصرفی چنانچه جریان  -45

 صحیح است؟ 2TRهای زیر در خصوص جریان مصرفی لینگ اتوماتیک اجرا گردد کدام یک از گزینهاز کوپ 3از  2

 2I=TRجریان مصرفی  (1

 22I<TRجریان مصرفی  (2

 22I>TRجریان مصرفی  (3

 22I=TRجریان مصرفی  (4

:انک خازنی ترانسفورماتور اول، رگوالتور ببه دلیل صفر شدن جریان  ،در صورت تأمین بار توسط یک ترانسفورماتور در حالت اتصال کلید کوپلینگ  پاسخ

ه یا بکتابلو اول خاموش شده و جریان مصرفی آن افزایشی به اندازه کاهش ضریب توان خواهد داشت. )مزیت اصلی بانک خازنی آزادسازی ظرفیت خطوط ش

مقدار دقیق این جریان  درست است. 2گزینه واهد بود و بنابراین کمی بیشتر خ Iکاهش جریان است( بنابراین جریانی که کلید کوپلینگ عبور خواهد داد از جریان 

 به عنوان سؤال اضافه حل خواهد شد.های پلکانی طراحی آزمونبه کمک روابط طراحی بانک خازنی قابل محاسبه است که در کتاب 

  

 

 باشد؟چقدر می 𝑸𝟏𝟐مناسب ترین آمپراژ ترانسفورماتورهای جریان و کلید   -46

 𝑸𝟏𝟐 ،2500Aو کلید  A 1200/5ماتورهای جریان ترانسفور (1

 𝑸𝟏𝟐 ،1250Aو کلید  A 1200/5ترانسفورماتورهای جریان  (2

 𝑸𝟏𝟐 ،1250Aو کلید  A 2500/5ترانسفورماتورهای جریان  (3

 𝑸𝟏𝟐 ،2500Aو کلید  A 2500/5ترانسفورماتورهای جریان  (4

:خواهد بود.  3نصف جریان یک ترانسفورماتور است، بنابراین تنها گزینه ممکن گزینه  نگ با توجه به مسأله قبل حدودتوجه به اینکه جریان کلید کوپلیبا  پاسخ 

اب انتخ 2500/5Aبرابر با  CTبرای محاسبات نیز مربوطه هم باید ابتدا جریان نامی ترانس را محاسبه کنیم، با توجه به جریان نامی ترانسفورماتور نسبت تبدیل 

بوده و از نصف توان ترانس یعنی  750kVAاین توان برابر با  0.8را تغذیه نماید با وجود ضریب توان  600kWباید بار  12Qد با توجه به اینکه کلید شومی

800kVA  مقدار دقیق( 1082هم کمتر استA پس جریان کلید )12Q  1250نصف جریان اصلی یعنیA درست است. 3کند و گزینه کفایت می 

𝐼 =
𝑆𝑛

√3 𝑈
=

1600𝑘𝑉𝐴

√3 × 0.4𝑘𝑉
=  2309𝐴  

𝐼 =
𝑃

√3 𝑈 𝐶𝑜𝑠𝜑
=

600𝑘𝑊

√3 × 0.4𝑘𝑉 × 0.8
=  1082𝐴  
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باشد. سلکتیویته مطمئن برای فیوزهای می 22kAجریان اتصال کوتاه  Bو یا نقطه  Aمسأله: تابلوی توزیعی مطابق شکل زیر مفروش است در نقطه 

 یا بیشتر نسبت به هم باشد، صحیح است. 1.6ه جریان نامی فیوزهای سری به اندازه ضریب سری به شرط آنک

 پاسخ دهید. 48و  47به سواال ت

 

 رخ دهد، کدام گزینه در خصوص نوع وسایل حفاظتی صحیح است؟ Bو یا  Aدر نقاط اگر اتصال کوتاه  -47

 = فیوز 1وسیله حفاظتی  (1

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

𝑰𝑪𝑺= کلید خودکار اتوماتیک  1وسیله حفاظتی  (2 = 𝟎. 𝟓𝑰𝑪𝑼  و𝑰𝑪𝑼 = 𝟑𝟔𝒌𝑨 

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

𝑰𝑪𝑼 = کلید خودکار اتوماتیک  1وسیله حفاظتی  (3 = 𝑰𝑪𝑺 = 𝟑𝟔𝒌𝑨 

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

 هر دو صحیح است. 3و  2ای گزینه ه (4

:100با توجه به قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری باید قبل از آنها فیوز حداکثر  پاسخA  63به عنوان حفاظت لحاظ گردد که در اینجا باید دو وسیله حفاظتیA  

های کلید سری استفاده شود و گزینهتواند به عنوان فیوز ، این تجهیز نمی100Aاز  125Aبودن وسیله حفاظتی  رز باشند. ضمن اینکه به دلیل بیشتاز نوع فیو

توسط   6KAهای اتصال کوتاه بیش از حتما جریان 63Aو وجود فیوزهای پشتیبان  Bیا  Aبا توجه به محل اتصال کوتاه یعنی نقاط . اتوماتیک جواب خواهد بود

قدرت قطع کلید اتوماتیک باالدست را نصف توان می، Bیا  Aحالت اتصال کوتاه در نقاط  توان برایآنها قطع شده و فرصت به حفاظت باالدست نخواهد رسید و می

36kVA  18یعنیkA  درست است. 4گزینه  نابراینبدر نظر گرفت نیز 
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 ، کدام گزینه برای وسایل حفاظتی صحیح است؟اتصال کوتاه رخ دهد Cدر نقطه چنانچه  -48

 = فیوز 1وسیله حفاظتی  (1

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

𝑰𝑪𝑺= کلید خودکار اتوماتیک  1وسیله حفاظتی  (2 = 𝟎. 𝟓𝑰𝑪𝑼  و𝑰𝑪𝑼 = 𝟑𝟔𝒌𝑨 

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

𝑰𝑪𝑼 = کلید خودکار اتوماتیک  1وسیله حفاظتی  (3 = 𝑰𝑪𝑺 = 𝟑𝟔𝒌𝑨 

 = فیوز 2وسیله حفاظتی 

 = فیوز 3وسیله حفاظتی 

 هر دو صحیح است. 3و  2 گزینه های (4

:در نقطه محل اتصال کوتاه اگر  پاسخC  22باشد این جریان اتصال کوتاهkA   باید توسط کلید اتوماتیک قطع گردد و دیگر کلید قبلی قابل قبول نبوده و باید

وتاه تابلو در تمام نقاط آن مشابه بوده و همه حالت ها باید در با توجه به این دو سؤال و اینکه جریان اتصال ک درست است. 3گزینه استفاده شود و  36kAقدرت قطع 

𝑰𝑪𝑺توان نتیجه گرفت که در حالت کلی کلید اتوماتیک با نظر گرفته شود می = 𝟎. 𝟓𝑰𝑪𝑼 .برای این تابلو قابل استفاده نیست 

 

باشد. چنانچه ضریب همزمانی بارها در کیلووات می 15 باشد. بار متصل به هر تابلو فرعیدیاگرام توزیع برق یک ساختمان میشکل زیر  -49

باشد. بار مصرفی کل ساختمان جهت خرید انشعاب برق چند کیلووات  0.9و تابلوی اصلی  0.8، هر تابلوی نیمه اصلی 0.6هر تابلو فرعی 

 باشد؟می

 

1) 243 

2) 194.4 

3) 450 
4) 324 

:درست است. 2آوریم. گزینه مجموع بارها را با توجه به ضرایب همزمانی به دست می پاسخ 

𝑃 = ∑ 𝑛 𝛼 𝑃𝑖 = 1 × 0.9 × (3 × 0.8 × (10 × 0.6 × 15𝑘𝑊)) = 194.4𝑘𝑊 
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 تواند جهت تخلیه دود مورد استفاده قرار گیرد؟کدام یک از تجهیزات زیر می  -50

 دستگاه هوارسان (1

 فن تخلیه دود (2

 فن سیستم تامین هوای فشار مثبت (3

 هر دو صحیح است 2و  1گزینه های  (4

:درست است. دستگاه هوارسان و فن تخلیه دود میتوانند برای تخلیه دود استفاده شوند.  4گزینه  13مبحث  199جدول صفحه  طبق پاسخ 

 

متر مفروض  هستند. برای  6متر و ساختمان شماره دو با ارتفاع کف به کف طبقات  4ساختمان شماره یک با ارتفاع کف به کف طبقات   -51

شرایط یکسان )سرعت حرکت پله، عرض پله و عمق پله( در نظر گرفته شده است. تعداد افراد جابجا شده  هر دو ساختمان پلکان برقی با

 در ساعت در این دو ساختمان به چه صورتی است؟

 در هر دو ساختمان یکسان است (1

 ساختمان شماره دو بیشتر از ساختمان شماره یک است (2

 ساختمان شماره یک بیشتر از ساختمان شماره دو است (3

 داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد (4

:توان نوشت:می 15مبحث  43و  40طبق صفحه  پاسخ 

ظرفیت حمل پله برقی  = 3600KV÷ 0.38 

 درست است. 1چون سرعت و عرض پله برقی و عمق آنها یکسان است. ظرفیت آنها با هم برابر است و گزینه  حال

 مند صحیح است؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص مصالح هوش  -52

 کنندمصالحی هستند که رویداد محیطی را حس و اطالعات به دست آمده را جهت پردازش به کنترلر مرکزی ارسال می (1

 نددهو نسبت به محیط و شرایط واکنش نشان می مصالحی هستند که رویداد محیطی را حس و اطالعات به دست آمده را پردازش (2

 کنندبه کنترلر محلی ارسال می حس و اطالعات به دست آمده را جهت پردازشمصالحی هستند که رویداد محیطی را  (3

 هرسه گزینه صحیح است (4

:مصالح هوشمند مصالحی هستند که رویدادهای محیطی را حس و اطالعات به دست آمده را پردازش کرده و  19راهنمای مبحث  313براساس صفحه  پاسخ

 درست است. 2دهد. بنابراین گزینه ن مینسبت به محیط و شرایط واکنش مناسب را نشا
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 3000آمپر هایپرمارکت و یک کنتور  1000آمپر جهت واحدهای تجاری، یک کنتور  32واحد کنتور تکفاز 120تجاری شامل یک مجتمع   -53

یح آمپر جهت مصرف مشاعات مفروض است. کدام یک از گزینه های زیر درخصوص دیاگرام تک خطی پست برق این ساختمان صح

 است؟

 

 1شکل  (1

 2شکل  (2

 3شکل  (3

 هیچکدام (4

:واحدهای  یبا توجه به اطالعات داده شده دو ترانسفورماتور اختصاصی یکی برای هایپرمارکت و دیگری برای برق مشاعات و یک ترانسفورماتور عمومی برا پاسخ

نادرست  2و  1های گیری قرار بگیرد و شکلاندازه لولبل از کوپلینگ و سهای ورودی و خروجی باید ترانسفورماتور عمومی قتجاری مورد نیاز است. پس از سلول

تواند درست باشد و جواب نیز نمی 3گیری مجزا نیاز است بنابراین شکل اندازه کوپلینگ و یک سلولاختصاصی  هاینسفورماتوراست. همچنین برای هر یک از ترا

مربوط به دو ترانسفورماتور  ،110راهنمای تصویری نشریه  268و  267یا صفحه در انتهای فصل ششم  110)دقت کنید شکل نشریه  خواهد بود. 4تست گزینه 

 باشد(اختصاصی موازی است ولی در اینجا هر ترانسفورماتور اختصاصی مربوط به مشترک جداگانه می
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 کدام یک از گزینه های زیر دلیل تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی می باشد؟  -54

 وع صاعقهوق (1

 راه اندازی موتورهای با توان باال (2

 اتصال کوتاه در شبکه توزیع نیرو (3

 هر سه گزینه از عوامل تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی می باشد (4

:درست است 4نقش داشته گزینه همه موارد در تداخل بیش از حد امواج الکترومغناطیسی  13مبحث  26صفحه  18-1-3-13طبق بند  پاسخ. 

 

 در تاسیسات برقی ترمینال یا شینه بندی همبندی اضافی هر قسمت از ساختمان به کدام یک از گزینه های زیر متصل می شود؟  -55

 الکترود زمین (1

 ترمینال یا شینه اصلی زمین (2

 تابلوی برق تغذیه کننده مدارهای آن قسمت از ساختمان (PE)ترمینال یا شینه حفاظتی  (3

 هرسه گزینه صحیح است (4

ترمینال یا شینه بندی همبندی اضافی هر قسمت از ساختمان به ترمینال یا شینه حفاظتی  13مبحث  154صفحه  5-8-2-1طبق بند :پاسخ(PE)  تابلوی

 دهد(نیز این موضوع را نشان می 152)شکل صفحه  صحیح است. 3گزینه  برق تغذیه کننده مدارهای آن قسمت از ساختمان متصل می شود.

م برای امواج مزاح مقررات ملی ساختمان استفاده از فیلترینگ مناسب در سامانه های مخابراتی جهت تفکیک و پاالیش 21مطابق مبحث   -56

 کدام یک از ساختمان های زیر توصیه می شود؟

 تختخوابی 100بیمارستان  (1

 وزارت ارتباطات و فن اوری اطالعات (2

 فرماندهی ستاد بحران و ستادهای امداد و نجات استان (3

 سه گزینه صحیح استهر  (4

:واج مزاحم برای استفاده از فیلترینگ مناسب در سامانه های مخابراتی جهت تفکیک و پاالیش ام 2-2-3-7-21بند  21مبحث  103طبق صفحه  پاسخ

کشور، امور خارجه و وزارت  یا ویژه یا دولتی حیاتی شامل وزارتخانه 1ساختمان گروه  21مبحث  6توصیه می شود و طبق جدول صفحه  1های گروه ساختمان

 درست است. 2پس گزینه شود میارتباطات و فن آوری اطالعات و فرماندهی مدیریت بحران کشور 
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مترمربع در تهران به علت ابطال قرارداد و سلب صالحیت ناظر، ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن شده  72000در یک پروژه ساختمانی با   -57

 دامه کار صحیح است؟است، کدام گزینه در مورد ا

عملیات ساختمانی ادامه می یابد و مرجع صدور پروانه ساختمان تا تعیین ناظر جدید با استفاده از ماموران کنترل خود نسبت به کنترل  (1

 و نظارت بر عملیات اجرایی اقدام می کند.

 تمان موظف است ظرف مدت یک ماه با هماهنگیعملیات ساختمانی تا تعیین تکلیف ناظر جدید ادامه می یابد. مرجع صدور پروانه ساخ (2

 نظام مهندسی استان نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام می کند.

عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود. مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است تا  (3

 معرفی ناظر جدید از ادامه کار جلوگیری کند.

 امهیچ کد (4

درست است. 3گزینه  10-4-15بند  2مبحث  70صفحه  براساس  :پاسخ 

بر اساس مصادیق مرتبط با حُسن اجرای شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی، کدام یک از اشخاص زیر فاقد   -58

 صالحیت الزم برای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان است؟

ناشی از محکومیت انتظامی علیه وی  4سال از زمان صدور رای  قطعی درجه  8درخواست داوطلبی،  شخصی که در زمان تسلیم  (1

 گذشته است.

 شخصی که کمتر از دو بار سابقه خلع ید در پیمانکاری عمرانی خود داشته باشد. (2

یت انتظامی علیه وی گذشته ناشی از محکوم 3سال از زمان صدور رای قطعی درجه  4شخصی که در زمان تسلیم درخواست داوطلبی،  (3

 باشد.

 شخصی که بیش از یک بار، سابقه محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای نداشته باشد. (4

گزینه  10-4-15بند  2مبحث  70صفحه  و یاکتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  181آیین نامه اجرایی صفحه  59اصالحیه ماده براساس   :پاسخ

 درست است. 3

 چه می باشد؟ تماشاگرنفر  2000نوع المپ برای روشنایی یک سالن ورزشی والیبال با  گزینه ترینمناسب -59

 شوند.تغذیه می UPSبرق بدون وقفه  زامتال هالید که درصدی از آنها  (1

 هالوژن مدادیهالید + تال م (2

 هالیدل تام (3

 .حیح استصهر دو   2 و1گزینه  (4

:توانرفع این مشکل هم میدر روشن شدن مجدد آنهاست. برای ای چند دقیقه قفهومشکل المپ متال هالید عدم روشن شدن آن پس از قطع برق و  پاسخ 

درست  4گزینه  هالوژن که این مشکل را ندارند به صورت ترکیبی استفاده کرد و  توان با چراغ هایتغذیه نمود و هم می UPSتعدادی از آنها را از برق بدون وقفه 

 است.
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نشر صحیح علم و با رضایت کامل مؤلفان است. ،هرگونه استفاده از محتویات این دفترچه با ذکر منبع، بالاشکال  

 ثبت نام از طریق سایت سریری کالب –دوره های آنالین سریری کالب به صورت کاربردی ، تحلیلی  و مفهومی 
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 مناسب ترین گزینه در خصوص ضریب توان موتورها در سه حالت بار نامی، بی باری و راه اندازی چه می باشد؟  -60

 = راه اندازی85/0= بی باری و 0.35= بار نامی، 0.15  (1

 = راه اندازی35/0= بی باری و 0.85= بار نامی، 0.15  (2

 = راه اندازی15/0= بی باری و 0.35= بار نامی، 0.85  (3

 = راه اندازی35/0= بی باری و 0.15= بار نامی، 0.85  (4

 :است. درست 4زینه گ به بار نامی است، بنابراین مربوطضریب توان، و بیشترین  ناچیز است()مصرف  بودهباری بیتوان موتور مربوط به  ین ضریبکمتر پاسخ 
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