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  .باید از این تابلو حذف شوندد) کلید هاي مینیاتوري 

   .صحیح است بگزینه باال  توضیحاتبراساس  پاسخ)

آمپر می باشد مفروض  16پل عدد مینیاتور تک 51آمپر و  10پل عدد مینیاتور تک 10شامل  که تابلوي برقی نظارت )  6-46  پرسش

صحیح اند می توتابلو عنوان حفاظت ورودي ههاي زیر بیک از گزینهکیلوآمپر باشد، کدام 6مینیاتوري چنانچه قدرت قطع کلیدهاي  .است

  »)34« 87؟ (اسفند باشد

  آمپر  125آمپر                                                                ب) فیوز  100الف) فیوز 

  آمپر MCCB (100تیک (وماآمپر                                         د) فیوز یا کلید ات MCCB (100ج) کلید اتوماتیک (

 بلوي اصلی آن وجودبلو یا تاها در این تااگر در یک تابلو از کلیدهاي مینیاتوري استفاده شود، باید یک سري فیوز در باالدست آن پاسخ)

  .صحیح است الفه گزین .آمپر است 100کیلوآمپر باشد، جریان نامی فیوز  3اگر توان قطع هر کلید بیش از  .داشته باشد

وزهافی 5-6

شود وب میان معین ذی در زماست از یک سیم حرارتی که در مدار جریان قرار می گیرد و به ازاي جریان به خصوص عبارتالف) مفهوم: 

نصب نیز  حیح پس ازداري صعملکرد صحیح فیوز نه فقط تابع دقت مرحله ساخت می باشد، بلکه به استفاده درست و نگه .(می سوزد)

توان به عنوان وسیله ها میز فیوزا .ین هستندجهیزات حفاظتی تابلوهاي ولتاژ پایترین تترین و ایمنیکی از ارزانفیوزها  .بستگی دارد

  ):1- 1- 2- 6- 13حفاظتی در موارد زیر استفاده کرد (آئین نامه 

  بارهاي اتصال کوتاه و اضافهالف) حفاظت مدارها: در برابر جریان

  ان اتصال کوتاهها: در برابر جریب) حفاظت دستگاه

 )PENخنثی ( –ادي حفاظتی ) یا هPEهاي هادي یا هادي حفاظتی (پ) تامین ایمنی: در صورت اتصال کوتاه بین یک هادي فاز با بدنه

 ب) انواع فیوز

  از نظر سرعت عملکرد) 1- ب

  :ادي فزایش غیرعه محض ابو مصارف خانگی استفاده شده و  روشناییبا سرعت عملکرد باال که براي مدارهاي فیوز تندکار

 .دهندجریان، عمل قطع را انجام می

 :شود تا در یاستفاده م موتور ین دارند و از آن براي حفاظتبت به نوع تندکار سرعت عملکرد پایاین فیوزها نس فیوز کندکار

 .اندازي)، منجر به قطع موتور نشودهاي گذرا (مانند هنگام راهبار و جریان موقع بروز اضافه

تاندارد) چقدر است؟ (آمپراژهاي اس Fپیوست الف، جریان مصرفی موتور چند آمپر است و فیوز  36در مسئله  احیطر )  6-47  پرسش

 »)44« 81(فرودین 

آمپر     50آمپر، فیوز منتخب  20ب)  آمپر      35آمپر، فیوز منتخب  20الف) 

آمپر 50، فیوز منتخب آمپر 15د)  آمپر      35آمپر، فیوز منتخب  15ج) 

 آید:دست میکشد از رابطه زیر بهجریانی که موتور از شبکه می پاسخ)
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آمپر  50اشد، پس فیوز با جریان ببرابر جریان نامی موتور  5/2تا  2اندازي ممکن است جریان نامی فیوز انتخابی، مناسب با زمان راه

 صحیح است. ب شود. گزینهانتخاب می

 ي عملکرداز نظر نحوه) 2- ب

 ودشوز قطع می وسط فیتجریان قبل از اینکه به پیک خود برسد  در این فیوزها،: جریان گیکنندمحدود با خاصیت فیوزها.  

 ي هاریانجبنابراین  ستند وفیوزهاي غیر محدودکننده جریان داراي این قابلیت نی: جریان گیمحدودکنند بدون خاصیت فیوزها

 .ی کننداظت عبور محت حفتپیک قطع شوند، از فیوز و در نتیجه تجهیزات  اتصال کوتاه بزرگ بدون اینکه قبل از رسیدن به

 داز نظر نحوه کاربر) 3- ب

 نوع (فشنگ فیوز همه منظوره G :( یا  هاي کوچکترریانجفیوز محدود کننده جریانی که قادر است تحت شرایط معین همه

 .نامیش را که باعث ذوب المان فیوزي می گردند، قطع کند مساوي ظرفیت قطع
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 فشنگ نوع  فیوز پشتیبان)A :(ترین  نهاي بین پایییانجر ي جریانی که قادر است تحت شرایط معین همهفیوز محدودکننده

  .زمان، جریان عملکردش و ظرفیت قطع نامی را قطع کند جریان تعیین شده روي مشخصه

اضافه بار نیز  در مقابل Gي حال آن که فیوزها ،روندبراي حفاظت در مقابل اتصال کوتاه بکار می اًعموم Aي نوع فیوزها )  6-30  نکته

 .مدار را حفاظت می کنند

ز نظر است، که ا یعموم ای یبا مصارف کل نییولتاژ پا يوزهایاستاندارد مربوط به ف: IEC 60269-1بندي فیوزها طبق کالس) 4- ب

  شود: یشامل دو دسته م يکالس بند

  .ندیگو یم gGکالس  وزهایف نیبه ا .رود یحفاظت کابل و خط بکار م يکه برا ییوزهایف - 1

  .هستند aM, gTr, gBسه کالس  يدارا وزهایف نیا .روند یبکار م یکیالکتر يحفاظت دستگاه ها يکه برا ییوزهایف - 2

 رود یبکار م یسیاول که بصورت حروف کوچک انگل حرف ،g  وa باشد: یآنها م یحالت قطع کنندگ صیشخت ياست و برا 

o gستا یکامل محدوده و رنج يدارا یرود و از نظر حفاظت یجنرال بکار م ای یعموم يکاربردها ي: برا.  

o aيوزهایه عنوان فب وزهایف نیاز ا .است یرنج و محدوده خاص يدارا یخاص است و از نظر حفاظت يکاربردها ي: برا 

  .باالتر است یانیجر کیآن از  یت قطع کنندگشود و حال یاستفاده م بانیپشت

 ریز به شرح یلفع مختنوع کاربرد آنها است و انوا صیتشخ يرود، برا یبکار م یسیدوم که بصورت حروف بزرگ انگل حرف 

  دارد:

o Gجمله  از یلمعمو يمخصوصا رساناها ،یمصارف عموم يوزهایاست که ف یمعمول و عموم يکاربردها ي: برا

  .بود gLو  gF وزهایف نیمشخصه سابق ا .)gGدسته است ( نیا يکاربردها

o Mاست ( يموتور يمشخصه، حفاظت ها نیدسته با ا نیا ي: از جمله کاربردهاgM(.  

o Nرود  یبکار م یعموم مصارف ياست و برا یشمال يکایو مطابق با استاندارد آمر ریو بدون تاخ عیسر يوزهای: ف

)gN(.  

o Dد (رو یم بکار یمصارف عموم ياست و برا یشمال يکایاستاندارد آمرو مطابق با  يریتاخ يوزهای: فgD(.  

o Rها است ( يهاد مهیحفاظت از ن ي: براgR(.  

o Trترانسفورماتورها است ( يمشخصه، حفاظت ها نیدسته با ا نیا ي: از جمله کاربردهاgTr(.  

o Bرود ( یبکار م ینیرزمیز يها ستگاهیحفاظت ا ي: براgB(.  

o aیبا حالت قطع کنندگ وزهایف يبرا ،یخاص حفاظت يرنج ها ي: برا  

o Mاتصال کوتاه ( يها انی: حفاظت الکتروموتورها فقط در برابر جرaM(  

o Rاتصال کوتاه ( يها انیها فقط در برابر جر يهاد مهی: حفاظت نaR(  

 یلوآمپرک 100ت قطع قدر، با کابل ها فقط در برابر اتصال کوتاه ز،یحفاظت موتورها و ن ين برائو مطم عیسر aM يها وزیف )  6-31  نکته

که  دیظر داشته باشن ردنکته را  نیا موتورها مد نظر است، يکه حفاظت اضافه بار برا دیاستفاده کرد ییدر جا وزهایف نیاگر از ا .هستند

 .ه استوتاکوص اتصال ط مخصفق وزهاینوع ف نیچون ا دیریو کنتاکتور هم در نظر بگ متالیاضافه بار، ب هرل دیبا وزیف نیهمراه ا

  :پرکاربرد) فیوزهاي ج

می توان  اما ،شود مدار می مجاز از آن باعث قطعنوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد : فیوزهاي اتوماتیک یا آلفا) 1- ج

ما اکنند، کنترل می ،اها در مدارزیاد ر بعضی از فیوزهاي خودکار جریان زیاد و بار .شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار گردد

یسی و طنصر مغناعیوزها دو این ف پس از قطع شدن باید پس از مدت کمی دوباره شستی مربوط به آن را فشار داد تا مدار را وصل کند در

این فیوزها  .ی کندمد را قطع ار زیامتال) بحرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن اتصال کوتاه با جریان زیاد و قسمت حرارتی آن (بی

  .مصرف خانگی دارند اکثراً 

 .گیردقرار می این لوله وز داخلدو سر آن فلز بوده و سیم فی ،ین فیوز شامل بدنه لوله مانندي از جنس چینی استا :کارتریجفیوز ) 2- ج

 .بر ها نصب می شوداین نوع فیوز در باال ،لوله از مواد سیلیکنی پر می شود

کیلوآمپر و بیشتر  200 تا   اههاي اتصال کوتتواند جریانکه میطوریین فیوز داراي قدرت قطع زیاد بوده با :HRCیا  NHفیوزهاي ) 3- ج

اند و براي حفاظت سیم و اخته شدهولت س 660آمپر و ولتاژ نامی  1250این فیوزها براي جریان نامی تا  .را با اطمینان کامل قطع کند

  .ت موتورها بکار برده می شوندکابل در توزیع با قدرت هاي زیاد و حفاظ
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اخته شده است و ظت سیم سمخصوص حفابوده که  )کم قطع قدرت با ضعیف فشار فیوز( فشنگی فیوز به معروف :LSیوزهاي ف) 4- ج

  .می باشد NHشان قدري کمتر از فیوزهاي قدرت قطع

یران این ادر  .شودتفاده میاس هاو ترانسفورماتور از فیوزهاي کات اوت به طور وسیعی در حفاظت فیدرهاي توزیع :فیوزاوتکات) 5- ج

و  رسکسیون نوانع به ...و   یر و نگهدارياز این فیوزها می توان در مواقع تغی .کیلو ولت هستند 33، 20، 11داراي ولتاژهاي  فیدرها عموماً 

 یم اتفاق ندرتب بارها اضافه و طاهاخ که شودمی استفاده جاهایی در اوت کات فیوزهاي از اصوالً .کرد استفاده نیزحفاظت ترانسفورماتور 

 .ویض فیوز به محل اعزام شودتع براي فردي باید فیوز این عملکرد بار هر که چرا افتد

 .روف استیز معنفیوز کریر، پایه فیوز کوچکی از جنس چینی است که به فیوز سیگاري و کلید فیوز مینیاتوري  )  6-32  نکته

  )»46« 87؟ (اسفند شده می بانام دیگر فیوز کریر چ نظارت )  6-48  پرسش

  د) فیوز فشنگی نوع خانگی        ج) فیوز فشنگی نوع صنعتی               ی   یب) فیوز چاقو        الف) کلید فیوز مینیاتوري 

  .صحیح است الفگزینه طبق نکته فوق  پاسخ)

 

  کلیدهاي مغناطیسی (کنتاکتور) 6-6

  ن کتاب مرتبط استدر فصل پنجم ای» طراحی بانک خازنی«این بخش با بخش. 

ز یکدیگر جدا اگر وصل یا یکدی هتعدادي کنتاکت ب ،ناطیسغاي است که در آن با استفاده از خاصیت الکترومکنتاکتور وسیله :الف) مفهوم

ی براي اکت اصلاي سه کنتدار ،هر کنتاکتور معموالً .شودتغییر اتصال مدار استفاده می قطع و وصل و یا براياز این خاصیت  .شوندمی

پیچ قرار ثابت یک سیم هدر میان هست .ابت و دیگري متحرك استکه یکی ث شودیم لیتشکشکل  Eکنتاکتور از دو هسته  .است مدار

رك، تعدادي متح ههست ا حرکتب .کندثابت متصل می هشود که هسته متحرك را به هستبور جریان از آن نیرویی ایجاد میدارد که با ع

 .شودولت ساخته می 380تا  24ز اها متفاوت است و ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتور .باز خواهند شد بسته و تعدادي کنتاکتِ  باز، بسته کنتاکتِ 

کنند یا براي تغذیه ولت) انتخاب می 50براي حفاظت بیشتر، تغذیه بوبین کنتاکتورها را زیر ولتاژ حفاظت شده ( ،در اکثر کشورهاي صنعتی

  .برندکار میهاي ایزوله) بماتورجزا کننده (ترانسماتور ممدار فرمان ترانسفور

، 38، 22، 16، 12، 9ت: صورت اساین  هآمپراژ کنتاکتورهاي موجود ب .شوندبندي میدو صورت کیلووات و آمپراژي دسته کنتاکتورها به

؛ شودعنوان کلید کنترل استفاده میمدارها به از کنتاکتورها در .آمپر 630و  400، 300، 250، 205، 170، 140، 110، 85 ، 75 ، 63، 45

  :)1- 4- 2- 6- 13امه (آئین ن عنوان وسیله حفاظتی اضافه جریان و اضافه بار با رعایت دو شرط استفاده کردتوان بهاما می

  وسایل باید در  شود و این ستفادهادر برابر اتصال کوتاه به همراه این کلیدها باید از فیوزها یا کلیدهاي خودکار براي حفاظت

   .طرف ورودي کنتاکتورها نصب شوند

 قطع کند ر اضافی راتور باال، کنتاکتا فرمان گرفتن از بی مت باشدال تمبار (اضافه جریان) باید مجهز به بیبراي اضافه. 

رل یکپارچه کنت صورتفاز است، از سه محل ورودي بتک مدار 6قرار است روشنایی یک سالن بزرگ که شامل  مشترك )  6-49  پرسش

  »)1«نظارت  95ترین روش کنترل چیست؟ (اسفند مناسب .شود

  هاي وروديهاي قطع و وصل در محلالف) استفاده از کنتاکتور و شستی

  هاي ورودي ب) استفاده از کنتاکتور و کلیدهاي تبدیل در محل

  هاي وروديهاي قطع و وصل در محلاي و شستیرله ضربه ،ج) استفاده از کنتاکتور

  هاي ورودي اي و کلیدهاي تبدیل در محلرله ضربه ،فاده از کنتاکتورد) است

رت قطع هد. در صویش می داستوپ اختصاصی بوده که حجم مدار را افزا- براي فرمان به کنتاکتور نیاز به شستی هاي استارت پاسخ)

(گزینه الف  سختی است د، کارروشنایی زیا مدار نیز، باید هر شستی به صورت دستی دوباره استارت زده شود که در مصارف با تعداد

هدف کنترل  شود؛ حال آنکهیمهاي قطع و وصل توصیه نمی شود). استفاده از کلید تبدیل منجر به افزایش قدرت مانور نسبت به شستی

ه به اینکه رله با توج). اه استیکپارچه است. پس، شستی قطع و وصل و کنتاکتور نسبت به کلید تبدیل برتري دارد (گزینه ب و د اشتب

ستی ندارد. در دازي مجدد اه اندرضربه اي داراي نگهدارنده مکانیکی است، با یک شستی استارت شده و بعد از قطع برق اصلی، نیاز به 

 ج زینهگ .می شود ستفادهاستوپ، براي کنترل روشنایی، ا- سالن هاي بزرگ از ترکیب کنتاکتور، رله ضربه اي و یک شستی استارت

  .حیح استص

  :مزایاي استفاده از کنتاکتور) ب
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 شودمصرف کننده از راه دور کنترل می.  

 شودچند محل کنترل می مصرف کننده از.  

 کننده وجود داردامکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک براي مراحل مختلف کار مصرف.  

 سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهالك آن کم است.  

 تر دارندد و حفاظت مناسبتر و کاملترنفاظتی مطمئناز نظر ح.  

 ثرشان بیشتر استؤعمر م.  

 ل ناگهانی ز خطرات وصا ،کند؛ در نتیجهشود و به استارت مجدد نیاز پیدا میده نیز قطع مینهنگام قطع برق، مدار مصرف کن

  .دشودستگاه جلوگیري می

تصال کوتاه براي ااز یک حلقه  ACه در کنتاکتورهاي تفاوت این نوع کنتاکتور در آن است ک :DCو  AC) تفاوت کنتاکتورهاي ج

   .دشوجلوگیري از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می

  ) انواع کنتاکتور از نظر نوع کاربردد

 AC1با  هاي مقاومتییی کم (اهمی)، کورهی یا با خاصیت القای: بارهاي غیر القاcosφ≥0.95 

 AC2ناندازي و قطع موتور حلقه لغزا: راه 

 AC3د)شویموطه انتخاب ب(که جریان براساس جدول مر اندازي و قطع در حال کار موتور قفسه سنجابی: راه 

 AC4کوس کردن و کاهش سرعت موتورهاي قفس سنجابیعاندازي، ترمز، م: راه 

 AC-5aگازدر  هاي تخلیه: کلیدزنی المپ 

 AC-5b :ايهاي رشتهکلیدزنی المپ 

 AC-6aاتور: کلیدزنی ترانسفورم 

 AC-6bهاي خازنی: کلیدزنی بانک 

 AC-7aی ضعیف در لوازم خانگی و لوازم مشابهی: بارهاي القا 

 AC-7b مصارف خانگی: بار موتوري براي 

 AC11ر فرماندر مدا استفاده فقط( کنتاکتور فرمان بدون کنتاکت قدرت کوپل مغناطیسی یا همان : کنتاکتور کمکی( 

 DC2قطع موتور هنگام کاربا  اندازي موتور شنت: راه 

 DC3مدار ترمز- اندك فعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانیاندازي موتور شنت با تعداد د: راه. 

 DC4قطع موتور هنگام کار- اندازي موتور سري: راه. 

 DC5ترمز مدار- وتورمردش تغییر جهت گ- اندازي موتور سري با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندك: راه. 

 DC11کوپل مغناطیسیو  کنتاکتور فرمان، : کنتاکتور کمکی. 

وتورهاي راه انداز م :b) و φcos≤95.0تغذیه بارهاي اهمی در جریان متناوب ( :aانتخاب کنتاکتور در مدار:  نظارت )  6-50  پرسش

  )»54« 93(آبان  ؟گیردالقایی با روتور قفس سنجابی، مطابق با کدامیک از مشخصات زیر انجام می

         b: I-AC2, a: I-AC4د)        b: I-AC4, a: I-AC2 ج)         b: I-AC1, a: I-AC3ب)              b: I-AC3, a: I-AC1الف) 

  .صحیح است الفگزینه  پاسخ)

  است »33«نظارت  95این پرسش مشابه پرسش اسفند. 

یا  میس مقدار جریان نار)، جریان آن براسا(کنتاکتور اختصاصی راه اندازي موتو AC3در صورت استفاده از کنتاکتور  )  6-33  نکته

  انتخاب می شود. مصرفی موتور

ربوط به موتورهاي قفس م(کنتاکتور  3ACاز کنتاکتور نوع  فوق اگر براي تغذیه موتورپیوست الف،  31در مسئله  نظارت )  6-51  پرسش

  )»46« 82(اسفند  با: است برابرحداقل جریان نامی آن  ،سنجابی) استفاده شود

  آمپر  32د)                               آمپر  22ج)                      آمپر  16ب)                           آمپر  9الف) 

 بگزینه  .شودی انتخاب میاساس جریان نام (ویژه موتورهاي قفس سنجابی) پس جریان کنتاکتور بر AC3چون کنتاکتور از نوع  پاسخ)

   .صحیح است

  .موتور استفاده کرد ازياندباري راه AC3توان از آن بجاي کنتاکتور می AC1نامی کنتاکتور  با افزایش جریان صرفاً  )  6-34  نکته
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یک از کدام استفاده شود، 1ACاز کنتاکتور نوع  3AC جاي کنتاکتوراگر ب پیوست الف، 31در مسئله  مشترك )  6-52  پرسش

  )»47« 82هاي زیر صحیح است؟  (اسفند عبارت

   .نمی باشداندازي موتور مجاز اي راهبر AC1الف) استفاده از کنتاکتور نوع 

   .شوددازي موتور، جریان نامی آن کم میانبراي راه AC1ب) در صورت استفاده از کنتاکتور نوع 

   .کنداندازي موتور، جریان نامی آن تغییري نمیبراي راه AC1ج) در صورت استفاده از کنتاکتور نوع 

   .یابداندازي موتور، جریان نامی آن افزایش میبراي راه AC1د) در صورت استفاده از کنتاکتور نوع 

   .صحیح است دگزینه طبق نکته فوق،  پاسخ)

  است.» 50«نظارت  98این پرسش مشابه پرسش مهر  

 86دد (شهریور گربراي قطع و وصل کدامیک از تجهیزات زیر توصیه می 6AC استفاده از کنتاکتور سه پل نظارت )  6-53  پرسش

»21.(«  

  د) خازن        پیچی شده ب) موتورهاي قفس سنجانی             ج) موتورهاي با روتور سیم             الف) روشنایی 

  صحیح است. دگزینه  پاسخ)

 راژ کنتاکتور برابر است بااستفاده شود، آمپ 3ACموتور از کنتاکتور  هیتغذ يبرا اگرپیوست الف،   75در مسئله  طراحی )  6-54  پرسش

  :»)1«طراحی  98(مهر 

  A32) د     A65ج)                            A40) ب     A50 )الف

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

خروجی است:                                   
22000

41
3 .cos 3 .cos 0.89 3 400 0.87

out in
in

L L

P P
I A

U U  
   

  
   

الف  ود. گزینهانتخاب می ش (اختصاصی راه اندازي موتور) استفاده شده، پس دقیقا براساس جریان بدست آمده AC3تاکتور چون از کن

  صحیح است.

 پراژ کنتاکتور برابر است بااستفاده شود، آم 1ACموتور از کنتاکتور  هیتغذ يگر براپیوست الف،   75در مسئله  ا طراحی )  6-55  پرسش

  :»)2«طراحی  98(مهر 

  A155) د  A150ج)                            A50) ب             A185 )الف

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

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

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

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

1 136.67
1.5

AC A   

  است. صحیح جگزینه 

نامی) کنتاکتور  ولتاژ کار(وبین در طراحی اجزاي یک مدار فرمان، طول و سطح مقطع کابل (ایجاد افت ولتاژ) و ولتاژ تغذیه ب )  6-35  نکته

  .ثر هستندؤم

 ) و Lاگر طول کابل فرمان ( .دهدیک کلید فرمان ساده را نشان می مدار تغذیه بوبین یک کنتاکتور با زیرشکل  مشترك )  6-56  پرسش

گاه در ولت شود، آن 180ل از طریق کلید) شدن (صدور فرمان وص »بسته«) چنان باشد که ولتاژ دو سر بوبین در هنگام Sاندازه آن (

 »)8« 93صورت وصل شدن کلید فرمان: (آبان 

  .الف) کنتاکتور وصل نمی شود 

  .ر وصل شده و تا فرمان بعدي وصل می ماندب) کنتاکتو

  .ج) کنتاکتور ابتدا وصل شده ولی بالفاصله قطع می گردد

  .د) کنتاکتور وصل شده و در صورت باز شدن کلید نیز همچنان وصل می ماند

ولت  220با توجه به اینکه ولتاژ نامی و حداکثر افت ولتاژ مجاز به ترتیب  پاسخ)

            است با:                       نهایی برابرولتاژ  است، پس مقدار قابل %5و  220 1 0.05 209U V     
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ولت بوده  180م بسته شدن برابر ولت داریم، در صورت پرسش قید شده که ولتاژ دو سر بوبین در هنگا 209براي جذب کنتاکتور نیاز به 

   .صحیح است الفگزینه  .نمی شود ولت است؛ بنابراین کنتاکتور وصل 209که کمتر از ولتاژ 

نشتی از طریق کاپاسیتانس کابل تغذیه  ،در مدار شکل زیر مشترك )  6-57  پرسش

اگر جریان مصرفی بوبین کنتاکتور در  .نشان داده شده است cIبا بویین کنتاکتور 

 »)9« 93در صورت باز شدن کلید فرمان: (آبان  .باشد  mA20حالت وصل 

 .ب)کنتاکتور همچنان وصل می ماند   .شودالف)کنتاکتور بالفاصله قطع می 

             .د) کنتاکتور متناوب قطع و وصل می شود  .خیر قطع می شودأج)کنتاکتور با ت

) کمتر از جریان نشتی 20mAبا توجه به اینکه مقدار جریان موردنیاز ( پاسخ)

)25mA( آمپري، میمیلی 25کلید و خازن موازي هستند؛ پس این جریان  .است -

اما بعد از مدتی که خازن دشارژ شد، کنتاکتور قطع می  .گزینه ب صحیح است .تواند کنتاکتور را بعد از قطع کلید همچنان وصل نگه دارد

 .را صحیح اعالم کرده استب ، گزینه پرسشطراح  .شود، پس گزینه ج نیز می تواند صحیح باشد

 39رمان: (آبان شود که در طراحی اجزاي یک مدار فمیگیري چنین نتیجه قبلیهاي پرسشدو از پاسخ به  مشترك )  6-58  پرسش

»10(«  

  .الف) فقط طول کابل و ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتور اهمیت دارند

  .ب) فقط طول کابل و مقطع کابل فرمان اهمیت دارند

  .ج) طول کابل، مقطع کابل فرمان و ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتور اهمیت دارند

  .ژ تغذیه بوبین کنتاکتور اهمیت دارندد) فقط مقطع کابل و ولتا

ژ تغذیه نسبت قدار ولتاادي و مثیر معکوس روي وصل کنتاکتور داشته، حال آنکه با طول هژ، تأسطح مقطع بدلیل ایجاد افت ولتا پاسخ)

   .صحیح است جپس گزینه  .مستقیم دارد

) براي xکشی (ز کابلمجاطول حداکثر  .شدبا VA100اگر توان دریافتی بوبین کنتاکتور در هنگام بسته شدن   مشترك)شی6-59  پرسش

  »)34« 94) برابر است با: (مرداد sدر هنگام بسته شدن کلید ( kاطمینان از بسته شدن کنتاکتور 

  متر 1500تر                               د) م 2000متر                               ج)  110متر                            ب)  100الف) 

ولت  100میزان توان  ،منحنی محور عمودياز  .براي پاسخ به این پرسش نیاز به سه داده است، توان مصرفی، ولتاژ و سطح مقطع پاسخ)

رویم؛ چون سطح رج پایین میاز نقطه تالقی به سمت پایین و دو محور مد .رویمجلو می 230- 220آمپر انتخاب شده تا منحنی ولتاژ 

  .صحیح است دگزینه  .رسیممتر می 1500تر مربع است، به مقدار ممیلی 5/1مقطع 

   
  

0.1 /C F km

 21.5mm Cu

21.5mm
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) براي xکشی (لباشد، حداکثر طول کاب VA10هنگامی که بسته است  رگر توان دریافتی بوبین کنتاکتوا مشترك)شی6-60  پرسش

  »)35« 94) برابر است با: (مرداد s) هنگام باز کردن کلید (kاطمینان از باز شدن کنتاکتور (

  متر 200د)                                 متر 400ج)             متر 500ب)       تر     م 1000الف)

  
میکروفارادي)  1/0با این تفاوت که به جاي سطح مقطع، ظرفیت خازن ( .کنیمروند مشابه با پرسش قبل را در اینجا تکرار می پاسخ)

  .صحیح است الفگزینه  .مبناي انتخاب است

کل زیر، چنانچه شستی استارت زده شود در مدار ش مشترك )  6-61  پرسش

  »)33«طراحی  96(مهر  چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  .افتدالف) اتفاقی نمی

  .شودب) چراغ روشن می

  .گردداي روشن و سپس خاموش میج) چراغ لحظه

  .ماندد) چراغ لحظاتی بعد روشن و سپس روشن باقی می

باز براي حفظ عبور جریان  اندازي موقت بوده و کنتاکتاین مدار راه پاسخ)

بعد از برداشتن انگشت از روي استارت، موازي با آن استفاده نشده 

   .صحیح است ج گزینه .است

استارت  یچنانچه شست ریدر مدار شکل ز مشترك )  6-62  پرسش

 : »)3«طراحی  98(مهر  زده شود

  .شودی) چراغ روشن مالف

  گردد. یروشن و سپس خاموش م ي) چراغ لحظه اب

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

  افتد. ینم ی) اتفاقد

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

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

ر رسیده و همچنان کنتاکتور وصل باقی می شستی استارت، در صورت برداشتن انگشت از روي شستی، باز هم جریان به بویین کنتاکتو

  ماند. گزینه الف صحیح است.

  »):53«طراحی  99در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود (مهر  مشترك )  6-63  پرسش

رله چراغ

شستی استارت

شستی استپ

حفاظت مدار

تیغه نگهدارنده
رله 

L1

C1

C1

C1

N
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چراغ شماره یک

C1

چراغ شماره دو

C1

رله C1

C1

N

L1
حفاظت مدار

شستی استپ

شستی استارت

  
  الف) هر دو چراغ روشن می شوند.

  ب) چراغ شماره یک روشن و چراغ شماره دو خاموش می شود.

  ره یک روشن و چراغ شماره دو با تاخیر روشن می شود.ج) چراغ شما

  د) هر دو چراغ با تاخیر روشن می شوند.

شده و کنتاکت بسته آن در  بسته (روشن) 1جذب کرده و کنتاکت باز آن در مسیر چراغ  1Cبا فشردن شستی استارت، بوبین رله  پاسخ)

  گزینه ب صحیح است.باز (خاموش) می شود.  2مسیر چراغ 

  

  )1متالتی (بیه حراررل 7-6

ط انبسا ضریب فاختال پایه بر هااساس کار این رله .متال) استفاده می شودیب( حرارتی هاي رله از بار اضافه مقابل درحفاظت براي 

که ضریب یی جااز آن .بدایمی زایشاف آنهاشوند و طول دو فلز گرم می بر اثر عبور جریان از بی متال، .طولی دو فلز به کار رفته است

در  .دشوخم می متري داردکمت فلزي که ضریب انبساط طولی س به همدو فلز با  .انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگري است

ه به حلق ندچ جریان حامل سیم که شده تعبیه تیغه سه حرارتی، هايدر رله .دشومی قطع مدار و باز هانتیجه مسیر عبور جریان کنتاکت

 .شودمی شدن تیغه ود و باعث خمشمتال منتقل میبه بیحرارت  ها گرم،هاديفه بار، در اثر عبور جریان اضا .شودده میدور آن پیچی

ست ال باز و بسته نتاکت تبدیکه داراي ک چیمیکروسوئ یک اهرم، شدن جابجا با و آوردمی فشار اهرمی به هامتالیب از یک هرحرکت 

ال، از گی محل اتصز جرقه و سوختمتال و جلوگیري ابراي افزایش سرعت عملکرد بی .کندع میقط را رمانف مدار و دهدتغییر وضعیت می

  .کندصال کمک میي مغناطیسی آن به بسته شدن سریع اتنیرو که شودمی استفاده دوفلزي تیغه پایین و باال در آهنربا

  زیر باشد: مراحل عملکردیک بی متال باید داراي 

  نباید مدار را قطع کنددر بار نامی. 

  ت مدار را قطع کندساع 2بیشتر از مقدار جریان تنظیمی بی متال باشد، در مدت زمان بیشتر از  %5اگر جریان بار. 

  ت مدار را قطع کندساع 2بیشتر از مقدار جریان تنظیمی بی متال باشد، در مدت زمان کمتر از  %20اگر جریان بار. 

  قه مدار را قطع کنددقی 2ز مقدار جریان تنظیمی بی متال باشد، در مدت زمان کمتر از بیشتر ا %50اگر جریان بار. 

  .اشدبمتال اي باشد که جریان بار در محدوده بیگونهمتال انتخاب شده براي هر بار، باید بهبی )  6-36  نکته

دور بر  1440ن ت آکیلووات، سرع 11کند، تغذیه می 1aتوان موتور که از مدار  پیوست الف، 31 مسئلهدر  مشترك )  6-64  پرسش

  ؟ ثر باید تنظیم شودطور معمول روي چه مقدار حداکبار موتور بههاي اضافهرله .است 86/0و بهره  85/0دقیقه، ضریب توان 

  آمپر 40- 35مپر                            د) آ 35- 30آمپر                             ج)  30- 25آمپر                         ب)  25- 20الف) 

11000                           جریان بار برابر است با: پاسخ) 
22.86

3 cos 3 cos 0.86 3 380 0.85
in out

in

L L

P P
I A

U U  
   

 
  

  .صحیح است الف گزینهطبق نکته فوق 

                                                                 
1. Over current 
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صورت  ین موتور بهاچنانچه  .آمپر در نظر بگیرید 5/43) و شدت جریان نامی kW 22( hp 30موتوري با قدرت  نظارت )  6-65  پرسش

نظارت  95فند است؟ (اس ست، چقدرترین آمپراژ رله بی متال که براي تغذیه موتور استفاده شده امناسباندازي شود، مثلث راه - ستاره 

»11(«  

  A 63 - 45) د                          A 50-40ج)                           A  32-22ب)                                A 40-28الف) 

 .ر نصب شده استز کنتاکتواال بعد مثلث بوده و به صورت رایج بی مت-نوع اتصال ستاره .ن بی متال باشدجریان باید در بازه جریا پاسخ)

                                          تقسیم می شود:    3بی متال جریان فاز عبور می کند، پس جریان به رادیکال 
43.5

25
3 3
inII A    

 .صحیح است بگزینه 

  

 ) RCD(جریان باقیمانده کلید  8-6

  مفهوم 1-8-6

 ،برگشت و رفت هايسیم جریانوعی کلید است که با مقایسه گویند؛ ن) نیز میRCCBکه به آن کلید محافظ نشتی جریان ( RCD کلید

برگشت ریان رفت با ج ، جریاندر حالت عادي .کنددار را قطع میم ،تی که اختالفی بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشدصور در

وجود  .واهد کردخعمل  RCDد کلی ،دبرابر است، اما اگر به هر دلیلی جریان بین سیم فاز و نول (در مدارهاي تکفاز) اختالف داشته باش

م ن از راه سیبرگشت جاي به یکیالکتر جریان آن در که باشد الکتریکی هايدستگاه از یکی ياین اختالف ممکن است بر اثر اتصال بدنه

چکی را که هاي نشتی کوریانج ،این دستگاه .گویند جریان نشت پیدا کرده استگردد که اصطالحًا میراه زمین به منبع برمینول از 

یا صدم ثانیه  ر چند دهمددار را و مکرده شناسایی  ،گرفتگی شوندسوزي یا برقساز آتشتوانند زمینهشوند اما میتوسط فیوز شناسایی نمی

  .کندقطع می

وري و ودکار مینیاتخچنانچه در ورودي یک تابلوي برق آپارتمان مسکونی از کلید  S-TNدر یک سیستم نیروي  نظارت )  6-66  پرسش

  »)44« 95ریور ؟ (شهستاهاي زیر صحیح یک از گزینهدر صورت اتصال سیم نول و ارت داخل یک پریز کدام ،استفاده شود RCDکلید 

  ت نمی گیرد.) هیچگونه اتفاقی براي برق واحد مسکونی صورالف

  قطع می گردد. RCD) کلید برق واحد مسکونی توسط کلید ب

  ) کلید خودکار مینیاتوري مدار پریز مربوطه قطع می گردد.ج

  ) کل برق واحد مسکونی توسط کلید خودکار مینیاتوري ورودي قطع می گردد.د

ی از ود جریان برگشتی کار می کند، بدلیل وج، که براساس اختالف جریان ورودي و خروجRCDبا توجه به ماهیت عملکرد  پاسخ)

  صحیح است. بگزینه کافی است.  RCDهادي نول به حفاظتی، جمع برداري جریان مساوي صفر نبوده و این براي عملکرد 

  
 در هنگام تماس مستقیم RCDحفاظت کلید : 1- 6شکل 

این جریان  .برقرار شود ،هاي هادي بیگانهست که بین مداري که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است با زمین یا بدنهجریانی ا جریان نشتی

 می باشدصورت طبیعی در مدار موجود هایی است که بههاي مربوط به خازناي خازنی باشد که شامل جریانلفهؤممکن است داراي م

کن است از راه بدن فردي که با زمین تماس دارد و تصادفاً دستش با قسمت برقدار مدار تماس جریان نشتی مم .)26-3-2- 13نامه (آئین

این کلیدها  .کنندرسیدن به فرد مدار را قطع میشوند که پیش از آسیباي طراحی میگونهب RCDکرده است به وجود آید، کلیدهاي  پیدا
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و اتصال  باراضافه به نشتی جریان بر افزون که کلیدها این از دیگري ۀگون .اندحی نشدهکوتاه طرابار و اتصالبراي قطع مدار در برابر اضافه

   .شوندنامیده می  RCBO دهندهم واکنش نشان می کوتاه

  »)49«طراحی  97(بهمن  ؟است صحیح نشتی جریان مورد در گزینه کدام مشترك )  6-67  پرسش

  .شودمی رقرارب بیگانه هادي هاي بدنه با زمین با تاس سالم الکتریکی نظر از که مداري  بین که است جریانی) الف

  .باشد نیز برق مدار هاي هادي بین طبیعی هاي خازن به مربوط هايجریان شامل است ممکن نشتی جریان) ب

  .شود راربرق بیگانه هادي هاي بدنه ای زمین با دیده آسیب الکتریکی نظر از که مداري بین که است جریانی) ج

 .است صحیح ب و الف هاي گزینه) د

  .صحیح استد گزینه  توضیحات فوق،طبق  پاسخ)

دار مدار با یکی از هاي برقر صورت تماس یکی از هاديتوان براي قطع مدار تغذیه دمانده میوسایل حفاظتی جریان باقی از انواع کلیدها یا

پ) هرگونه  می باشند که در تماس با زمین 1هاي بیگانهيهاي هادي لوازم و تجهیزات برقی ب) هاد: الف) بدنهنمودموارد زیر استفاده 

   .)1- 6- 2- 6- 13نامه (آیین نشت جریان از مدار به زمین

ایی ن است کاررد، ممککلید حفاظتی جریان باقی مانده، در صورت تماس یکی از هادي هاي برقدار با کدام مو نظارت )  6-68  پرسش

  »)20« 91نداشته باشد؟ (شهریور 

  قدار دیگر ب) هادي بر                                                           الف) هادي بیگانه     

  د) زمین و برقراري جریان نشتی        ج) بدنه ي هادي تجهیزات برقی

  صحیح است.ب طبق توضیحات فوق، گزینه پاسخ) 

از انواع  .آمپر تا چند آمپر باشددر حد چند میلی تواندمانده عامل این نوع وسایل حفاظتی بر حسب مورد استفاده میشدت جریان باقی

آمپر نباشد، در شرایط عادي و میلی 30ها بیشتر از مانده عامل آنمانده به شرطی که جریان باقیکلیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقی

- 2- 6- 13نامه (آیین استفاده کرد 2مگرفتگی در صورت تماس غیرمستقیتوان به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برقمصارف معمولی می

6 -2(.  

ان حاصل ی شود اطمینمچنانچه از قطع برقی که از طریق کلید خودکار یا فیوز تغذیه  S-TNدر سیستم نیروي  مشترك )  4-144  پرسش

  ؟»)34«احی طر 98(مهر  برق گرفتگی صحیح می باشددر برابر نشود، کدام یک از گزینه هاي زیر براي تامین ایمنی 

  ب) استفاده از وسایل حفاظتی جریان تفاضلی و هم بندي کمکی        دي کمکیالف) فقط همبن

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

از  دیبا د،باش یفاظتح لیوسا ییبه کارا یشک نی، چنانچه کوچکتر(در فصل چهارم ارائه شد) 5- 8- 2- 1 نامه پ نییطبق آ پاسخ)

 يتوان برا ی) مماندهیباق( یتفاضل انیجر دی، از کل2- 6- 2- 6- 13 و 1- 6- 2- 6- 13ي نامه ها نییاستفاده کرد. طبق آ یاضاف يهمبند

  صحیح است.ب گزینه  .استفاده کرد ی در برابر برق گرفتگیمنیا نیتام

گرفتگی در حفاظت در برابر برق توان در شرایط عادي برايیم 2- 6- 2- 6- 13 نامهآییناز انواع کلیدها یا وسایل حفاظتی گفته شده در 

)؛ 2- 1- 3- 13 نامهیینآ جند دار) فقط به عنوان یک حفاظت اضافی استفاده کرد (بتماس مستقیم (تماس مستقیم بدن با یک هادي برق

انند تماس می موارد، ر برخدوان مثال هاي مقررات صرف نظر کرد؛ بعنتوان از دیگر خواستهیعنی به صرف استفاده از این وسایل نمی

   .)3- 6- 2- 6- 13امه نیین(آ زمان با دو هادي فاز یا یک هادي فاز و هادي خنثی این کلیدها ممکن است کارآیی نداشته باشندهم

 ؟آمپر صحیح استمیلی 30هاي زیر در خصوص کلید جریان باقیمانده با جریان عامل کدام یک از گزینه مشترك )  6-69  پرسش

  »)12«طراحی  97 (اردیبهشت

  .ردکد استفاده عضی موارتوان از این کلید به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برق گرفتگی در صورت تماس مستقیم در بالف) می

  .ردتفاده کتوان از این کلید به عنوان وسیله حفاظتی در برابر برق گرفتگی در صورت تماس غیر مستقیم اسب) می

  .دو صحیح استهاي الف و ب هر ج) گزینه

  د) هیچکدام

                                                                 
اس قرار دهد و در اثر بروز اتصالی اي است که جزء تأسیسات الکتریکی نمی باشد، ولی قادر است پتانسیلی را که معموالً پتانسیل زمین است در معرض تمهاديهاي قسمت 1

  )6صفحه  11- 3- 2- 13برقدار گردد، مانند اسکلت فلزي (
  )29- 3- 2- 13( اندی، برقدار شدهاي است که در شرایط بروز اتصالهاي هاديتماس اشخاص و حیوانات با بدنه 2
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ا یک هادي یو هادي فاز دزمان با  در تماس همفقط به عنوان یک حفاظت اضافی استفاده کرد، مثالً  RCDدر تماس مستقیم از  پاسخ)

در شرایط عادي براي  توانمی RCDاز  .(گزینه الف صحیح است) فاز و هادي خنثی این کلیدها ممکن است کارآیی نداشته باشند

(گزینه ب صحیح  کند، استفاده کردمیلی آمپر تجاوز ن 30گرفتگی در تماس غیرمستقیم، در صورتی که جریان خطا از ت در برابر برقحفاظ

  .کاملترین پاسخ می باشدج گزینه  .است)

بنابراین،  .دنموفاده توان استمی ITو   TN-C-Sو  TT ،TN-Sهاي نیروي مانده در سیستمیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیاز انواع کل

مانده یدها و وسایل جریان باقیده از کلاستفا TN-Cسیستم  در .) به طور کلی ممنوع استPEاستفاده از این وسایل بدون هادي حفاظتی (

 مدار به ن قسمت ازبدیل آو ت می باشدفقط با اضافه کردن هادي حفاظتی به قسمتی از مدار که تحت پوشش کلید یا وسیله حفاظتی 

TN-S 4- 6- 2- 6- 13نامه ممکن خواهد بود (آیین(.  

  ؟»)56«نظارت  97(بهمن  باشد یمصحیح  ریز يبرق شکل ها ياز مدارها کیکدام نظارت )  6-70  پرسش

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

به بدنه وصل شده و  RCD، هادي حفاظتی خارج از 1در شکل توان استفاده کرد، در حضور هادي حفاظتی می اًصرف RCDاز  پاسخ)

ود، پس شمی  RCDد اشتباه به هادي حفاظتی وصل شده و این باعث خطا و عملکر مستقیماً ، هادي نول 2در شکل  .صحیح است کامالً

به بدنه  مستقیماً نول  فاقد هادي حفاظتی بوده و 4شکل  .شده و صحیح استجدا  PENاز هادي   PE، هادي3در شکل  .اشتباه است

   .صحیح است الفگزینه  .وصل شده، پس اشتباه است

اه (کلید خودکار اتصال کوت وهاي اضافه بار مانده نصب وسایل حفاظتی در برابر جریانیدها یا وسایل حفاظتی جریان باقیاستفاده از کل

   .)5- 6- 2- 6- 13نامه (آیین نمایدفیوز) را منتفی نمی - ر مینیاتوري کلید خودکا –اتوماتیک 

  »)55«نظارت  59(اسفند  ؟کدامیک از وسایل حفاظتی زیر را می توان در برابر اضافه بار استفاده کرد مشترك )  6-71  پرسش

  الف) کلید خودکار مینیاتوري، کلید خودکار اتوماتیک و فیوز

  مانده وماتیک)، فیوز و کلید جریان باقی(ات کلید خودکار ،ب)  کلید خودکار مینیاتوري

  ماندهاتوماتیک) و کلید جریان باقی( ج) کلید خودکار مینیاتوري، کلید خودکار

  ماندهکار مینیاتوري و کلید جریان باقید) کلید خود

فاضلی این کارکرد ي جریان تیدهاکل کلید خودکار اتوماتیک، کلیدمیناتوري و فیوز جز تجهیزات حفاظتی در برابر اضافه بار بوده و پاسخ)

  .صحیح استالف گزینه  .را ندارند

 : داراي سه تیپ کلی می باشد RCDکلید 

  تیپAC : هاي نشتی با شکل موج متناوبقابلیت تشخیص جریان )AC (این گروه از کلید .را دارند RCD  4پل و  2بصورت 

  .پل در دسترس است

 تیپ  A : شکل موج متناوبقابلیت تشخیص جریان نشتی با  )AC( و مستقیم )DC( ین گروه کلید ا .پالسی را دارندRCD  در

  .گردندپل ارائه می 4پل و  2انواع 

 تیپ B : اوب شخیص جریان نشتی با شکل موج متنقابلیت ت )AC (و مستقیم  )DC(  مگاهرتز و مستقیم 1پالسی تا فرکانس 

 )DC( این گروه کلید  .صاف را دارندRCD گردندرائه میاپل  4پل و  2ر انواع نیز د.  
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  RCDموارد عدم عملکرد  2-8-6

  کند:دچار اشتباه شده و عمل نمی RCDدر سه حالت زیر، کلید 

 لمس کند، همزمان فاز و نول این سیستم را  در سیستم تکفاز، فردRCD شودگرفتگی میرقبکند و شخص دچار میعمل ن.  

 وصل شود،  قیماً مستفاز به نول  فاز، اگردر سیستم تکRCD  کندعمل نمی.  

  ،مینبه ز تنسبزمان انسان با دو فاز مختلف در صورت عایق بودن شخص د همدر صورت برخوردر سیستم سه فاز ،RCD 

 .کندمینعمل 

ق) یعا امالً کایق (کفش عز زمین اوقتی فرد همزمان با دو فاز یا فاز و نول در تماس بوده و پاها دلیل این عدم عملکرد این است که 

الی که از بدن شخص جریان عبور هیچ نشتی رخ نداده است، در ح RCDباشد، کل جریان فاز رفت از فاز دوم یا نول عبور کرده و از نظر 

یگري نیز استفاده کرد و نباید به دباید از تجهیزات  RCDدر کنار با توجه به این ایرادات،  .کند، پس فرد دچار برق گرفتگی می شودمی

  .در شبکه، به ایمنی شبکه اطمینان کامل کرد RCDصرف نصب 

 97اردیبهشت (آمیر صحیح است میلی 300با جریان عامل  RCDهاي زیر در خصوص کلید کدام یک از گزینه مشترك )  6-72  پرسش

  »).42«طراحی 

  باید استفاده کرد. TTالف) از این کلید فقط در سیستم 

  می باشد.مجاز ن TNب) استفاده از این کلید در سیستم 

  عنوان حفاظت در برابر حریق استفاده کرد.توان از این کلید بهمی TNج) در سیستم 

  هاي الف و ب هر دو صحیح است.د) گزینه

هاي س گزینهتوان استفاده کرد. پنمی TN-C-Sو بخش مشترك  TN-Cدر سیستم  RCD، از 3- 6- 2- 6- 13نامه طبق آئین پاسخ)

آمپر) براي حفاظت میلی 500آمپر (تا میلی 30با جریان عامل بیش از  RCDاز ، 2- 6- 2- 6- 13نامه آیین براساسالف و ب اشتباه است. 

  صحیح است. جتوان استفاده کرد. گزینه در برابر حریق می

  )»25« 77(آذر ؟ چه وضعی دارد  فردي که با هادي فاز و هادي خنثی در عین حال در تماس است نظارت )  6-73  پرسش

عمل می کند دچار برق گرفتگی نمی  مجاز ب) کلید در زمان                        .ده دچار برق گرفتگی نمی شودالف) روي عایق ایستا

  .شود

  یک از موارد باال د) هیچ   .ج) کلید عمل نمی کند در نتیجه دچار برق گرفتگی می شود

  .صحیح است جگزینه طبق توضیحات فوق، پاسخ) 

  »)26« 77(آذر  ؟روي کف هادي ایستاده باشد وضعیت چگونه خواهد بوداگر به جاي کف عایق فرد   نظارت )  6-74  پرسش

  .ب) کلید ممکن است عمل نکند، دچار برق گرفتگی می شود    .الف) چون روي هادي ایستاده دچار برق گرفتگی می شود

  .ار زیاد استد) با توجه به شرایط احتمال برق گرفتگی بسی    .دچار برق گرفتگی نمی شود ج) کلید ممکن است عمل کند

منتقل  ا به زمینز طریق پا جریان  اینجریان وارد شده و از بدن عبور می کند و بخشی از ستادن روي کف هادي، در صورت ایپاسخ) 

 در حالیکه از بدنادي دارد؛ هو میزان رسانایی کف میلی آمپر)  30بستگی به مقدار این جریان (حداقل  RCDمی شود که عملکرد کلید 

  .تصحیح اس د گزینه .تبا توجه به شرایط احتمال برق گرفتگی بسیار زیاد اس از این رو می توان گفت که .می کندر فرد عبو

وظیفه حفاظت از  وبرق را قطع تواند مدار نمی S-TN) در یک سیستم RCDدر چه حالتی کلید جریان تفاضلی ( نظارت )  6-75  پرسش

  »)22« 94(مرداد  ؟گرفتگی را انجام دهدبرق

  .ایق باشدعف محل یا ک استهمزمان شخص با دو سیم فاز مختلف یا سیم فاز و خنثی وقتی شخص داراي کفش عایق  الف) تماس

  .ي باشدو کف محل هاد استب) تماس همزمان شخص با دو سیم فاز یا سیم فاز و خنثی وقتی شخص بدون کفش عایق 

  .و کف محل هادي باشد استفش عایق وقتی شخص بدون ک ان شخص با دو سیم فاز یا سیم فازج) تماس همزم

  .ستاد) هر سه گزینه صحیح 

 .است الف همان گزینه RCDیکی از موارد عدم عملکرد کلید  پاسخ)

 صوص تامینخهاي زیر در هاي بستري بیماران روانی یک بیمارستان، کدام یک از گزینهبراي روشنایی اتاق مشترك )  6-76  پرسش

  »)4«طراحی  97 اردیبهشت( ؟شدایمنی بیماران از برق گرفتگی مناسب می با

  ها به عنوان حفاظت اضافیآمپر در مسیر تغذیه چراغمیلی 30) با جریان عامل RCDالف) استفاده از کلید جریان تفاضلی (
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 185  فصل ششم: تابلو و تجهیزات آن

  

 SELVب) استفاد از منابع تغذیه 

  هاج) استفاد از کلید مینیاتوري در مسیر تغذیه چراغ

  .هاي الف و ب هر دو صحیح استد) گزینه

کند و شخص ل نمیعم RCDوجود داشته باشد و فردي فاز و نول این سیستم را لمس کند،  RCDدر صورتی که در سیستمی  اسخ)پ

، دچار برق ندک ماس پیدانول ت کند و اگر با فاز وشود؛ یعنی فرد اگر فقط با فاز تماس پیدا کند، کلید عمل میگرفتگی میدچار برق

احتمال برق  ورت تماس،صاین است که در پایین ویژگی منحصر بفرد منابع تغذیه ولتاژ  .حیح است)شود (گزینه الف صمیگرفتگی 

آن  عادلنده ایمن یا منبع ایمن م) داراي ترانسفورماتور مجزاکنSELVگرفتگی بسیار بسیار ضعیف است، سیستم ولتاژ خیلی پایین ایمنی (

کنترل و  يهاظت مدارحفا رايهدف استفاده از کلید مینیاتوري ب اساساً .است)کند (گزینه ب صحیح مین میاست و ایمنی الزم را تأ

  .دنظر است، گزینه موردزینه گپس  .(گزینه ج اشتباه است) استحفاظت در برابر اضافه بار یا اتصال کوتاه  فرمان و تاسیسات برقی 

  

  RCDجریان عملکرد  3-8-6

اه اختالف ولتاژ دو سر مقاومت چ .کندعمل نمی ،رسدنظر ن ) به حد موردΔIمانده (، تا زمانی که مقدار جریان باقیTTدر چاه ارت سیستم 

  .ولت باشد 50باید زیر  ΔI) با اعمال جریان ARارت (

)6-4(   50AR I     

 سیستم «هاي این بخش با بخشTT «این کتاب مرتبط استدر فصل هفتم » تینگ جریانیس«و  در فصل چهارم. 
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 TT شبکه در میمستق ریغ تماس هنگام در RCD دیکل حفاظت: 2- 6شکل 

یک  شود توسطاظت میحف )RCD(مانده دستگاهی که توسط کلید جریان باقی، بدنه TTدر یک سیستم  مشترك )  6-77  پرسش

خرداد یح است؟ (مانده صحان باقیرابطه با کلید جری هاي زیر دریک از گزینه، کداماستاهم به زمین وصل شده  200الکترود به مقاومت 

89 »27(« 

 .آمپر استفاده کردمیلی 100یا  30مانده توان از کلیدهاي جریان باقیمی الف)

 .آمپر استفاده کردمیلی 300مانده توان از کلیدهاي جریان باقی) میب

 .آمپر استفاده کردمیلی 500مانده توان از کلید جریان باقیج) می

 .آمپر استفاده کردمیلی 500یا  300مانده توان از کلیدهاي جریان باقی) مید

بنابراین،  .ولت) باشد 50خطر (مقدار ولتاژ باید کمتر از حداکثر ولتاژ تماس بی پاسخ)

50
. 50 250

200
AI R I I mA      

  

   .پر استمیلی آم 250تر از داراي مقدار کم الفها فقط گزینه از بین گزینه .میلی آمپر است 250کمتر از  RCDیعنی مقدار جریان 

  است »71« 81این پرسش مشابه پرسش فروردین.  
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 برقیتأسیسات بندي شده آزمون نظام مهندسی هاي طبقهدرسنامه و پرسش  186

 

  RCDنکات مهم استفاده از  4-8-6

 RCD ) به ازاي اختالف جریانΔI( 30 ،100  100راي حفاظت از جان و بمیلی آمپر  30کند که در آن مپر کار میمیلی آ 300و 

 .شودمیاستفاده  و حریق هاي مختلفبراي تشخیص اتصال زمین در سیستم میلی آمپر 300و 

  ازRCD در  ءجزبTN-C در سیستم  .توان استفاده کردهاي زمین میدر بقیه سیستمTN-C-Sش ، فقط در بخTN-S  آن

 .استفاده کرد RCDتوان از می

 هاي سنتی بدون هادي حفاظتی (کشی یل در سیماستفاده از این وساPEممنوع است (. 

 ا کننده، فیوز ز کلید مجزعد ابیعنی  اي باشد که در طرف مصرف مداریلهمانده باید آخرین وسکلید یا وسیله حفاظتی جریان باقی

 .)6- 6- 2- 6- 13ه نامشود (آییننصب می ،ام که وجود داشته باشندو کلید خودکار اتوماتیک یا کلید خودکار مینیاتوري هر کد

  راکی یک واحد را ه صورت اشتتوري بمانده با کلید خودکار اتوماتیک یا کلید خودکار مینیاکلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیاگر

 .)شد (تبصرهآخرین وسیله حفاظتی نصب شده در طرف مصرف مدار با ،تشکیل داده باشد، باید مانند باال

 شود، باید جریان نجام میدنه اکارگیري کلیدهاي جریان تفاضلی با هدف شناسایی نشتی جریان و اتصال به ببا توجه به اینکه ب

 .ر خود ادامه دهدباِر مجاز به کاهباشد تا در حالت کارکرد نرمال یا اضافباالدست نامی آن حداقل برابر جریان نامی کلید مینیاتوري 

با  RCDي لید هاکعملکرد  ها، وجود هارمونیک هاي ناخواسته در مدارهاي مصرف کننده در صورتی که بعلت مشترك )  6-78  پرسش

عنوان حفاظت در برابر ب می توان را با حساسیت هاي زیر RCDکدامیک از کلیدهاي  میلی آمپر با مشکالتی روبرو گردد 30حساسیت 

  »)50« 84(آذر ؟برق گرفتگی استفاده نمود

  آمپر میلی 300با حساسیت  RCDمیلی آمپر                        ب) کلید  100با حساسیت  RCDالف) کلید 

  کدامد) هیچ                         میلی آمپر   500با حساسیت  RCDج) کلید 

، RCD ،RCCBنده (مای جریان باقیحفاظتل از وسای .شودمی RCDدلیل و مداوم کلید یعنی وجود هارمونیک با عملکرد بی پاسخ)

RCBO  وRCPD صحیح است دگزینه  .میلی آمپر می توان براي حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده کرد 30) تنها تا.  

  است »8«نظارت  95این پرسش مشابه پرسش اسفند. 

 حداقل باید به اندازه کلید مینیاتوري باالدست آن باشد. RCDجریان نامی  )  6-37  نکته

نیاتوري استفاده شود، همراه کلید حفاظتی می mA 30 با جریان عامل  RCDر نهایی از کلید چنانچه در یک مدا نظارت )  6-79  پرسش

  »)37«نظارت  95کدام گزینه صحیح است؟ (اسفند 

  .متر از جریان کلید مینیاتوري انتخاب شودتواند کمی RCDالف) جریان کلید 

  .انتخاب شودتر از کلید مینیاتوري مساوي یا بزرگ تواندمی RCDب) جریان کلید 

  .ودانتخاب ش وار محاسبه ارتباطی با جریان کلید مینیاتوري ندارد و بر اساس محاسبات اتصال کوتاه در مد RCDج) جریان کلید 

  .هاي الف و ج هر دو صحیح استد) گزینه

 .صحیح است بزینه طبق نکته فوق، گ پاسخ)

  

  )ATSPیا  ATSتبدیل اتوماتیک ( یا تابلوي کلید 9-6

 اي بوبین ورود و دارکار میبرقی بتأسیسات براي سوئیچ کردن بین دیزل ژنراتور و ترانسفورماتور در  )ATSل اتوماتیک (کلید تبدی

که توزیع برق به شب ATS ا کلیدیمولد نیروي برق اضطراري به هنگام قطع برق شهر، از طریق تابلو  ..کنتاکتوري براي این منظور است

ا کلیدهاي یو وتوري انیسم مکلیدهاي خودکار (اتوماتیک) با مک .کندمین میز مصارف اضطراري را تأرق مورد نیااضطراري وصل و ب

فاز و نیز کلید سه TN-Sستم نیروي ) مذکور در سیATSیا کلید تبدیل اتوماتیک ( و خودکار مغناطیسی (کنتاکتور) مورد استفاده در تابلو

ند بود (آیین نامه ه پل خواهز نوع سچهارپل و بقیه کلیدهاي حفاظتی تابلو برق اصلی آن احفاظتی اصلی مدار خروجی برق ژنراتور از نوع 

فاز و نیز کلیدهاي سه TN-C) مولد نیروي برق اضطراري در سیستم نیروي ATSاجزاي تابلو یا کلید تبدیل اتوماتیک ( .)5- 5- 5- 13

  .)1- 5- 5- 5- 13د بود (آیین نامه ننوع سه پل خواهحفاظتی اصلی مدار خروجی برق ژنراتور و تابلو برق اصلی آن از 

ایی انجام هچه روش به س) تبدیل اتوماتیک نیروي برق شهر به نیروي برق اضطراي و یا بالعکS.T.Aتابلوي ( مشترك )  6-80  پرسش

  »)18«نظارت  96شود؟ (مهر می

  تاکتور)ی (کنکار مغناطیسالف) کلیدهاي خودکار (اتوماتیک) با مکانیسم موتوري                  ب) کلیدهاي خود
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