
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  زینه است؟گر کدام موتوري با مشخصات زیر مفروض است. با توجه به موارد ذکر شده، کابل تغذیه موتور براب طراحی )1 پرسش

R(Ω/km)   جریان)A(  ) 2سطح مقطع کابلmm(  

45/5  31  4×4  

62/3  39  6×4  

16/2  52  10×4  

36/1  67  16×4  

 8/0است. ضریب توان نامی موتور  ولت 230/400برابر جریان نامی است. ولتاژ  5اندازي موتور آمپر و جریان راه 22جریان نامی موتور 

ر افت ولتاژ مجاز است. حداکث 5%لتاژ مجاز موتور در شرایط کار عادي متر است. حداکثر افت و 120است. فاصله موتور از منبع تغذیه 

شود. از نظر میها صرفاندازي کابلاست. از ضرایب کاهش راه 35/0اندازي موتور است. ضریب توان راه 10اندازي %موتور در راه

  شود.نظر میها صرفراکتانس کابل

   2mm 16×4د)                       2mm 10×4ج)                                2mm  6×4 ب)              2mm 4×4الف) 

 5ه کباید در حالت راه اندازي  میلیمترمربع انتخاب می شود. اما کابل 4×4که از روي جدول، هادي آمپر بوده  22جریان موتور  پاسخ)

و، ریشتر باشد. از این اندازي ب ین راهز حداکثر مقدار مجاز آن در حبرابر جریان نامی می گذرد هم تحمل داشته باشد و نباید افت ولتاژ ا

ظور، جریان راه اي این منود. برشباید میزان افت ولتاژ در دو حالت کارکرد عادي و راه اندازي براي کابل ها باید تک به تک بررسی 

  اندازي در امپدانس کابل ضرب می شود.

0.05          عادي برابر است با:                                حداکثر افت ولتاژ مجاز در حالت کارکرد 400 20normalV V      

  میلیمترمربع در حالت راه اندازي: 35مقدار افت ولتاژ کابل      4 . 22 0.12 5.45 14.39 20in LV I R L V        

حث مب 81صفحه  5- 1- 7- 13 ین نامهطبق تبصره آیمیلیمترمربع در حالت کارکرد عادي مشکلی نداشته و انتخاب می شود.  4پس کابل 

 10تواند از  امی نیز می رسد، پس میابر جریان نبر 10، افت ولتاژ براساس جریان راه اندازي موتور انتخاب می شود، که این جریان تا 13

0.10حداکثر افت ولتاژ مجاز در حالت راه اندازي برابر است با:درصد نیز بیشتر باشد.  400 40startV V    

  میلیمترمربع در حالت راه اندازي:  35مقدار افت ولتاژ کابل 

     4 . 5 22 0.12 5.45 71.94 60start LV I R L V         

قطع هادي است. مفزایش سطح التاژ، بزرگتر از حداکثر افت ولتاژ مجاز بوده و نمی توان انتخاب کرد. اصلی ترین راه حل براي کاهش افت و

میلی متر مربع بررسی می شود: 6حال کابل      6 . 5 22 0.12 3.62 47.78 60start LV I R L V         

  صحیح است. بگزینه  میلیمترمربعی انتخاب می شود. 6از حداکثر افت ولتاژ مجاز کمتر بوده، پس کابل 

یک  هاي نیرو درا کابلبآوري اطالعات به صورت مشترك کشی کامپیوتر، تلفن و سیگنال و فنکدام گزینه براي کابل مشترك )2 پرسش

  باشد؟متر، صحیح می 35ترانکینگ با طول بیشتر از 

 باشند. لیفو ای لدیش يدارا دیبا فیضع انیجر يهاباشد، کابل يرفلزیغ نگیترانکالف) اگر 

 باشند. لیفو ای لدیدون شب دیباشند با يفلز يبدون جداساز روین ستمیس يهااز کابل فیضع انیجر يهامشترك کابل ری) اگر در مسب

 باشند. دارلیفو ای لدداریاز نوع ش دیبا یطیتحت هر شرا فیضع انیجر يها) کابلج

  نباشند. دارلیفو ای لدداریاز نوع ش دیبا یطیتحت هر شرا فیضع انیجر يها) کابلد

  فصل

  

  
  

  دوازدهم
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س در صورت استفاده از پمتر است،  35از  تر، چون طول مسیر بیش13مبحث  28صفحه  1- 18- 1- 3- 13آیین نامه » ژ«طبق بند  پاسخ)

  لف صحیح است.. گزینه اري شودل داراي شیلد یا فویل باشد تا از تداخل امواج الکترومغناطیس، جلوگیترانکینگ غیرفلزي، باید کاب

  هاي زیر در خصوص آسانسورهاي خودروبر صحیح است؟یک از گزینهکدام مشترك )3 پرسش

  فقط در یک نقطه الزامی است. باالي چاه آسانسور) تعبیه فن مکنده در سقف کابین و یا الف

  در سقف کابین و نیز باالي چاه آسانسور الزامی است. فن مکندهبیه ) تعب

  ) تعبیه فن مکنده فقط در سقف کابین الزامی است.ج

  ) تعبیه فن مکنده فقط در باالي چاه آسانسور الزامی است.د

. آسانسور الزم است ، نصب فن مکنده در دو نقطه سقف کابین و باالي چاه15مبحث  33صفحه  5- 5- 2- 15طبق آیین نامه  پاسخ)

  گزینه ب صحیح است.

  اصلی شکل زیر،کدام گزینه صحیح است؟ بنديخوردگی در همبراي جلوگیري از  مشترك )4 پرسش

میل فوالدي

فضاي اطراف میل فوالدي

هادي اتصال زمین

ترمینال اتصال
مدفون در خاك

شینه اتصال زمین

هادي هم بندي

سکوي بتنی مسلح

سانتی متر   5بتن به ضخامت 
اطراف میلگرد

CU CU

  
  شود. ضدزنگ تعویض فضاي اطراف الکترود با خاك پر شود و سیم مسی هادي اتصال زمین یا هادي فوالدي الف) 

  ف الکترود تا باالي نقطه اتصال هادي اتصال زمین با خاك پر شود.اطرا يب) فضا

  ج) فضاي اطراف الکترود تا باالي نقطه هادي اتصال زمین با بتن پر شود.

  د) گزینه هاي الف و ج صحیح است.

ر سازه اخل بتن ده در ددر این شکل، میله فوالدي که داخل چاه قرار دارد، داراي سطح کوچکتري نسبت به میلگردهایی ک پاسخ)

. حتی اتصال این دو از ، همبندي این دو مناسب نیست13مبحث  167صفحه  5- 2- 10- 1ساختمان قرار گرفته و با توجه به جدول پ 

  گزینه ج صحیح است.طح بزرگ و فوالد سطح کوچک) نیز، مناسب نیست. سطریق سیم مسی (مس 

ر باشد، صحیح مت 11ز نسورهایی که فاصله بین دو طبقه متوالی آن بیش اهاي زیر در خصوص آساکدامیک از گزینه مشترك )5 پرسش

  است؟

  اشد.متر ب 6ها حداکثر مناسب در نظر گرفته شود، به طوریکه فاصله آن محل) باید دو در اضطراري در الف

  د.اشمتر ب 11ها حداکثر مناسب در نظر گرفته شود، به طوریکه فاصله آن محل) باید یک در اضطراري در ب

  باشد.متر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی 11) فاصله بین دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از ج

  باشد.متر بدون هیچگونه شرطی مجاز می 11) فاصله بین دو طبقه متوالی آسانسورها بیش از د

متر  11خابراتی، بیش از رجهاي م، هنگامیکه فاصله بین دو طبقه، مثال در ب15مبحث  26صفحه  4- 7- 2- 2- 15طبق آیین نامه  پاسخ)

  باشد باید یک در اضطراري در طول مسیر حرکت در نظر گرفته می شود. گزینه ب صحیح است.

انی رهاي ساختمج از کایکی از طراحان حقیقی در رشته تأسیسات برقی شاغل در طراح حقوقی که خار ظرفیت اشتغال مشترك )6 پرسش

وقت دیگري را غل تمامینده شا تأئید طراح حقوقی تعهد موده در طول یکسال آوقت نبوده و بامساختمان شاغل تم موضوع مقررات ملی

  شود؟ا رعایت سایر ضوابط حداکثر تا چند درصد اضافه میبتقبل نکند 

                    درصد     65) د   درصد                50درصد                       ج)  25درصد                    ب)  45الف) 

ساختمان  یطراح یدسدفتر مهن ياز شرکا کیاشتغال هر  تیظرف شیحداکثر افزا، 2مبحث  32صفحه  5- 3- 6طبق آیین نامه  پاسخ)

 نهیگز م،یارو برق د ين و معمارعمرا يرشته ها نیسه رشته مختلف از ب نکهیو با توجه به ا 2نسبت به دفتر تک نفره طبق جدول شماره 

  .است حیدرصد صح 50 یعنی ج
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هاي زیر به یک از گزینهکدام 110- 1باشد. مطابق نشریه  اي برق شهر قطع و دیزل ژنراتور در مدار میدر پروژه مشترك )7 پرسش

  هنگام وصل برق شهر صحیح است؟

زمانی (قابل تنظیم) به برق شهر درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، مدار مصرف با یک تأخیر  85الف) پس از برگشت نیروي برق اصلی به میزان 

  شود.و سپس به طور خودکار خاموش می  و سپس دیزل ژنراتور براي مدتی بدون بار به کار ادامه داده، شودمنتقل می

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، مدار مصرف با یک تأخیر زمانی (قابل تنظیم) به برق شهر  90ب) پس از برگشت نیروي برق اصلی به میزان 

  شودو سپس به طور خودکار خاموش می  و سپس دیزل ژنراتور براي مدتی بدون بار به کار ادامه داده، شودنتقل میم

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر، دیزل ژنراتور از مدار خارج و سپس مدار مصرف با یک تأخیر  90ج) پس از برگشت نیروي برق اصلی به میزان 

  شود.نتقل میزمانی (قابل تنظیم) به برق شهر م

درصد ولتاژ نامی یا بیشتر،دیزل ژنراتور از مدار خارج و سپس مدار مصرف با یک تأخیر  85د) پس از برگشت نیروي برق اصلی به میزان 

  شود.زمانی (قابل تنظیم) به برق شهر منتقل می

  ، گزینه ب صحیح است.110جلد اول نشریه  9فصل  15صفحه  7- 13- 9طبق آیین نامه  پاسخ)

هاي زیر در خصوص خازن نصب شده براي موتورها جهت یک از گزینهدو موتور با مشخصات زیر مفروض است. کدام مشترك )8 پرسش

  جبران توان (جریان) راکتیو صحیح است؟

 1CQ(دور در دقیقه)، خازن جبران توان(جریان) راکتیو  hp100،rpm3000: توان 1موتور شماره 

  2CQ(دور در دقیقه)، خازن جبران توان(جریان) راکتیو  hp100،rpm1000توان  :2موتور شماره 

                                                 2cQ≥ 1cQد)                      2C>Q1CQج)                     2C<Q1CQب)                                    2C=Q1CQالف) 

گشتاور نسبت مستقیم دارد، با کاهش سرعت، موتور براي حفظ گشتاور خود، جریان بیشتري می کشد،  در الکتروموتور، سرعت با پاسخ)

پس در یک توان مشخص، کاهش سرعت موتور منجر به افزایش جریان می شود. طبق رابطه زیر، جریان با ضریب توان نسبت عکس 

                        دارد: 
3 cos

in
in

L

P
I

U 
   

) دارد، نیاز به خازن 2متر، نیاز به خازن بیشتري براي جبرانسازي دارد، پس موتوري که تعداد دور کمتر (موتور شماره توان کضریب 

  ) است، دارد. گزینه ب صحیح است.1بیشتري نسبت به موتوري که داراي تعداد دور بیشتر (موتور شماره 

در پلکان خروج یک ساختمان بلند مرتبه  از قفل (آکسس کنترل)هاي زیر در خصوص استفاده یک از گزینهکدام مشترك )9 پرسش

  صحیح است؟

  استفاده از قفل چه در مسیر خروج پلکان و چه از سمت داخل پلکان به طور کلی ممنوع است. )الف

دریافت  لکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق باروج پلکان و چه در سمت داخل پاستفاده از قفل چه در مسیر خ )ب

  نشانی از حالت قفل خارج شود.سیگنال از اتاق کنترل آتش

نشانی از پلکان به شرطی مجاز است که در صورت وقوع حریق با دریافت سیگنال از اتاق کنترل آتش خروج) استفاده از قفل از سمت ج

  حالت قفل خارج شود.

 نشانی ازسیگنال از اتاق کنترل آتشدر صورت وقوع حریق با دریافت استفاده از قفل از سمت داخل پلکان به شرطی مجاز است که  )د

  حالت قفل خارج شود.

، صرفا در صورتیکه امکان باز کردن قفل از طریق سیگنال دریافتی از اتاق 3مبحث  188صفحه  2- 5- 10- 3طبق آیین نامه  پاسخ)

  ه را از داخل قفل نمود. گزینه د صحیح است.کنترل وجود داشته باشد، می توان پلکان خروج یک ساختمان بلند مرتب

 kVAR 5مدار تغذیه موتوري با مشخصات شکل زیر مفروض است.قرار است موتور از طریق یک خازن به ظرفیت  مشترك )01 پرسش

 باشد؟ا میبه صورت انفرادي جهت جبران توان(جریان)راکتیو استفاده گردد.با توجه به اطالعات ارائه شده مکان براي نصب خازن کج

  ولت.  230/400و ولتاژ  91/0، راندمان= 81/0کیلووات، ضریب توان=  11توان= 
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A

B

M

MPCB (20 – 25) A

25AAC3
کنتاکتور

  
  Aنقطه  الف)

  Bو نقطه  Aب) نقطه 

  قرار داد. Bتوان در نقطه می )آمپر 23- 17(به ظرفیت  MPCBج) با تغییر کلید 

  هاي الف و ج هر دو صحیح است.د) گزینه

می شود (گزینه الف  توصیه A چرخش موتور بعد از قطع جریان و تبدیل شدن آن به ژنراتور، نقطهبه منظور جلوگیري از ادامه  پاسخ)

با جریان کمتر، می  MPCBآمپر، کاهش پیدا می کند. پس جایگذاري کلید  25تا  20صحیح است). با نصب خازن، جریان عبوري، از 

 Aه ر همان نقطه صورت رایج دکرد (گزینه ج صحیح است). گزینه د کامل ترین پاسخ است. هر چند ب نیز نصب Bتوان خازن را در نقطه 

  نصب می شود و این پرسش حالت خاص و تئوري را مطرح کرده است. 

 95/0ان به ضریب تو 75/0ن را از ضریب توا کیلوولت آمپر 800مقدار خازن مورد نیاز براي یک بار برقی به ظرفیت  مشترك )11 پرسش

  باشد؟می )kVArچند کیلووار ( اصالح کند،

                                        160) د                            376 )ج                                     442) ب                            332 )الف

cos.                                        توان اکتیو مصرفی برابر است با:   پاسخ) 800 0.75 600P S kW      

  توان راکتیو خازنی موردنیاز نیز از رابطه زیر بدست می آید: 

   1 1 1 1
1 2tan cos tan cos 600 tan cos 0.75 tan cos 0.95 332CQ P PF PF kVAr         

  گزینه الف صحیح است.

لزامی ه شرایطی ات چه تحیک ساختمان بلندمرتب پلکان خروجاستفاده از سیستم تلفن به عنوان سیستم ارتباطی در  مشترك )21 پرسش

  است؟

  باشد.نشان الزامی به سیستم تلفن نمیتن سیستم تلفن آتشالف) به علت داش

  ) استفاده از سیستم تلفن بدون هیچ شرط الزامی است.ب

  ) در صورت استفاده از قفل در مسیر داخل پلکانج

  ) در صورت استفاده از قفل در مسیر خروج پلکاند

 2- 5- 10- 3امه ن، در صورت قفل بودن پلکان خروج (طبق شرایط آیین 3مبحث  188صفحه  1- 2- 5- 10- 3طبق آیین نامه پاسخ) 

د وجود داشته باشد. گزینه ج طبقه، یک دستگاه تلفن بای 5همان صفحه)، قفل از سمت داخل پلکان مجاز اعالم بوده و حداقل در هر 

  صحیح است.

  ست؟صحیح ا سوناي بخارص نصب کلید قطع و وصل چراغ در محیط هاي زیر در خصویک از گزینهکدام مشترك) 31 پرسش

  باشد) مجاز نمیالف

  باشد.) بالمانع میب

  باشد.تغذیه شده باشد، بالمانع می SELVدر صورتی که مدار روشنایی از منابع تغذیه  )ج

  باشد.بالمانع می ده باشد،شآمپر تغذیه میلی 30) با جریان عامل RCD) در صورتی مدار روشنایی از طریق کلید جریان باقیمانده (د

ایین از نوع ولتاژ خیلی پ ، وجود هرگونه کلید و منبع تغذیه اي، حتی13مبحث  135صفحه  7- 10- 13آیین نامه » پ«طبق بند  پاسخ)

  ) در سوناي بخار ممنوع است. گزینه الف صحیح است.SELVایمن (
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روز هاي اول و دوم در طول یک شبانههاي بار طبقهمنحنی ،مفروض است امل دو طبقه اول و دومساختمان ش مشترك )41 پرسش

چند کیلووات این ساختمان  حداکثر درخواست باشد.باشد. مابقی روزها نیز منحنی بار مطابق همین شکل میهاي زیر میمطابق شکل

)kW( باشد؟می  

منحنی بار طبقه اول ساختمان
0     2      4      6      8    10    12    14    16    18    20    22   24

800

700

600

500

400

300

200

100

P (KW)

t (h)

منحنی بار طبقه دوم ساختمان
0     2      4      6      8    10    12    14    16    18    20    22   24

800

700

600

500

400

300

200

100

P (KW)

t (h)

  
                                                   1400 )د                              1300 )ج                                     1500 )ب                               1200 )الف

حداکثر درخواست همزمان در طبقه ]، مبناي محاسبه 4مرجع [ 379صفحه  7P1 -1-1در بند » حداکثر درخواست«طبق تعریف  پاسخ)

رخ می دهد، پس حداکثر درخواست همزمان دو طبقه در دو بازه زمان و  12تا  8و در طبقه دوم نیز در ساعات  16تا  12اول در ساعات 

 1300برابر  16ا ت 12) کیلووات و در دربازه 500+700( 1200برابر  12تا  8رخ می دهد. مجموع درخواست در بازه  16تا  8در بین ساعان 

  گزینه ج صحیح است.بیشتر بوده و انتخاب می شود. کیلووات  1300) کیلووات است، که مقدار 500+800(

یک از کلیدهاي حسگر کدام یا سایر موانع،هاي بلند کابینت براي فضاهاي داراي پارتیشن، 110- 1مطابق نشریه  مشترك )15 پرسش

  تر است؟تصرف کنترل روشنایی مناسب

  ب) کلید حسگر مادون قرمز غیرفعال                                                   صوت ماورايلف) کلید حسگر ا

  هیچکدام د)                                    ج) هر دو کلید حسگر شرایط یکسانی دارند.

سگرهاي تصرف ماوراي صوت، بدلیل نداشتن خط دید ، ح110فصل سوم جلد اول نشریه  11صفحه  5- 5- 5- 3طبق آیین نامه  پاسخ)

  گزینه الف صحیح است.مشخص براي ردیابی، براي این فضاها مناسب نیستند. 

 تأمین ایمنیو  هاحفاظت دستگاه ،حفاظت مدارهاعنوان ترین جواب در خصوص استفاده از وسایل حفاظتی بهکامل مشترك )16 پرسش

  باشد؟چه می

                                    ) فیوزها و کلیدهاي خودکار مینیاتوريب  (اتوماتیک) ر مینیاتوري و کلیدهاي خودکار) کلیدهاي خودکاالف

         (اتوماتیک) کلیدهاي مینیاتوري و کلیدهاي خودکار ) فیوزها،د        (اتوماتیک) ) فیوزها و کلیدهاي خودکارج

، گزینه د کاملترین پاسخ 13مبحث  75و  74صفحات  1- 3- 2- 6- 13و  1- 2- 2- 6- 13، 1- 1- 2- 6- 13طبق آیین نامه هاي  پاسخ)

   است.

  باشد؟متأثر می ضریب همزمانیبینی یک از محاسبات زیر از تخمین و پیشکدام مشترك )17 پرسش

  افت ولتاژ مجازب) محاسبه                                             هاالف) محاسبه سطح مقطع کابل

  د) هر سه گزینه صحیح است.                         کلیدهاي حفاظتی جریان تنظیمیتعیین مقدار  ج)

، بعنوان پارامترهاي متاثر از تعیین و پیش بینی 13مبحث  189صفحه  2- 1- 3گزینه هاي الف، ب و ج، همگی طبق آیین نامه پ  پاسخ)

  ضریب همزمانی معرفی شده اند. گزینه د صحیح است.

خروجی هاي یک تابلوي برق شامل مصارف: فن هاي تخلیه دود، آسانسور آتش نشان، روشنایی ایمنی و پمپ آتش  مشترك )18 شپرس

  مناسب براي خروجی هاي این تابلوي برق چه عددي است؟ ضریب همزمانینشانی است. 

  1 ج)                                                  9/0ب)                                                  8/0الف) 

  د) داده ها براي حل مسئله کافی نمی باشد.

، سیستم هاي قید شده در صورت پرسش جز سیستم 13مبحث  63صفحه  2- 6- 5- 13آیین نامه » ت«و » ذ«، »ز«طبق بندهاي  پاسخ)

براي مصارف ایمنی و اضطراري، ضریب همزمانی اعمال همان مبحث، نباید  190صفحه  4- 2- 3هاي ایمنی هستند. طبق آیین نامه پ 

  شود، این بارها براساس بار کامل در نظر گرفته می شوند، یعنی ضریب همزمانی، یک فرض می شود. گزینه ج صحیح است.
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اي چاه ارهم د رناکبراي آسانسورهاي  ارتفاع باالسريو  ارتفاع چاهکص وکدام یک از گزینه هاي زیر در خص مشترك )19 پرسش

  صحیح است؟ ،مشترك

  آسانسور سریعترین ارتفاع باالسري برابر با ارتفاع باالسري – ارتفاع سریعترین آسانسور) ارتفاع چاهک برابر با الف

  سانسورآزرگترین ارتفاع باالسري برابر با ارتفاع باالسري ب –) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع بزرگترین آسانسور ب

  سانسورآریعترین ارتفاع باالسري برابر با ارتفاع باالسري س –بر با ارتفاع بزرگترین آسانسور ) ارتفاع چاهک براج

  آسانسور زرگترینارتفاع باالسري برابر با ارتفاع باالسري ب -  ) ارتفاع چاهک برابر با ارتفاع سریعترین آسانسورد

شترك ی که داراي چاه مباالسري و چاهک در آسانسورهای ، مبناي تعیین ارتفاع15مبحث  58صفحه » ج«و » ب«طبق بندهاي  پاسخ)

  ست.اصحیح  هستند، ارتفاع باالسري و چاهک آسانسوریست که بیشترین سرعت و عمق را در آن چاه دارد. گزینه الف

  ح است؟یکدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص بار یک پروژه صح مشترك )20 پرسش

  .بهتر است ،تمایل داشته باشد چه ضریب بار به سمت عدد صفر ) هرالف

  .بهتر است ،به سمت عدد یک تمایل داشته باشد ضریب بارچه  ) هرب

  .است یک دوم) بهترین عدد براي ضریب بار ج

  می باشد یک سوم) بهترین عدد براي ضریب بار د

را که یک، می شوند، چ رسیدن به ]، مشترکین تشویق به افزایش ضریب بار، براي4مرجع [ 384و  383صفحات  7P1 -3طبق بند  پاسخ)

  با باال رفتن ضریب بار، نوسانات بار کمتر بوده و منحنی یکنواخت تر می شود. گزینه ب صحیح است. 

  ح است؟یصح ،کابل پشتیبان شبکه کامپیوترکدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص  مشترك )12 پرسش

  .الف) باید از نوع فیبر نوري باشد

  .ل چند زوج بهم تابیده مسی مجاز نمی باشدب) استفاده از کاب

  .اشد، مجاز می بحداکثر طول مجازدر صورت پاسخگو بودن به  کابل چند زوج بهم تابیده مسیج) استفاده از 

  .دو صحیح است د) گزینه هاي الف و ب هر

  ، گزینه ج صحیح است.13مبحث  111صفحه  4- 2- 7- 9- 13آیین نامه » الف«طبق بند  پاسخ)

تغذیه می شوند.  “C”تیپ  A6Iمدار پریزهاي برق آشپزخانه یک واحد مسکونی از طریق کلیدهاي خودکار مینیاتوري  طراحی )22 پرسش

  ز گزینه هاي زیر صحیح است؟ااهم باشد، کدام یک  7/1و  5/1، 6/1 ها به ترتیبزیرچنانچه امپدانس حلقه اتصال کوتاه این مدار پ

  .لید می باشدک برابر جریان نامی C ،10 قطع مطمئن یک کلید خودکار مینیاتوري تیپحداقل جریان اتصال کوتاه براي 

  .است الزامی نهر آشپزخاداجراي همبندي  )نمی باشد.                      ب) اجراي همبندي اضافی در آشپزخانه الزامی الف

  .ل مسئله کافی نمی باشد) داده ها براي حد                                الزامی است. بدون هیچ شرطیاجراي همبندي  )ج

ارائی وسیله قطع ، شرط اجراي همبندي اضافی در آشپزخانه، عدم ک13مبحث  122صفحه  3- 1- 2- 10- 13طبق آیین نامه  پاسخ)

  اده شود.ش دید کاهتی، باخودکار مدار است که در این صورت با اجراي همبندي اضافی، امپدانس، براي عملکرد سریع وسایل حفاظ

  ر) است، پس:آمپ 16برابر جریان نامی ( 10با قدرت قطع  Cبا توجه به اینکه وسیله حفاظتی، کلید مینیاتوري تیپ 

  . 10 16 160a nI n I A      

) 95/0( ژنظر گرفتن حداقل ولتا ، در این رابطه، با درهمان مبحث استفاده می شود 155حال براي بررسی این کارایی از رابطه صفحه  

                     ولت)، محاسبه انجام می شود:      230ولتاژ فاز (
. 0.95 230
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اهم برسد.  366/1کمتر از  انس بهاز سه امپدانس داده شده، هیچکدام کمتر از این نبوده، پس باید با اجراي همبندي اضافی، این امپد

  گزینه ب صحیح است.  

تور از ژنرا رياضطرا سیستم برقمطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در یک ساختمان بلندمرتبه چنانچه براي  ركمشت )32 پرسش

  گزینه هاي زیر براي شروع دستی برق اضطراري صحیح است؟ ازکدام یک  ،در داخل ساختمان استفاده شود

  .نی کردپیش بی ایستگاه کنترل مرکزي) باید یک کنترل براي شروع دستی در الف

  .) باید یک کنترل براي شروع دستی در مرکز پمپ آتش نشانی پیش بینی کردب

  .) باید یک کنترل براي شروع دستی در فضاي امن پیش بینی کردج

  .) شروع دستی برق اضطراري تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشدد
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دستی، بایستی در ایستگاه کنترل مرکزي تعبیه شده یک کنترل براي شروع ، 3مبحث  188صفحه  1- 4- 4- 10- 3طبق آیین نامه  پاسخ)

  . گزینه الف صحیح است.باشد

  بر چه اساس محاسبه و انتخاب می شود؟ سطح مقطع هادي حفاظتی مشترك )42 پرسش

  به هادي حفاظتی در زمان مجاز حداقل جریان اتصال کوتاه فازمدار در  قطع مطمئن کلید حفاظتیالف) 

  ثانیه) 5 ر(حداکث زمان قطع کلیدتوجه به  با تصال کوتاهحداکثر جریان اب) تحمل 

  مقررات ملی ساختمان 13مبحث  1- 4- 1 پج) استفاده از جدول 

  .د) گزینه هاي الف و ب هردو صحیح است

، گزینه هاي الف و ب صحیح بوده و گزینه د، کامل ترین 13مبحث  157صفحه  4- 1آیین نامه پ » ب«و » الف«طبق بندهاي  پاسخ)

-1همان صفحه گفته شده که اگر شرایط این دو بند ارضا نشود از جدول پ  1- 4- 1اسخ است. دقت کنید که در ابتداي آیین نامه پ پ

  استفاده می شود.  1- 4

در حال بهره برداري می باشد. چنانچه بخواهیم این ساختمان را تحت سیستم  S-TNساختمانی با سیستم نیروي  مشترك )25 پرسش

  مورد استفاده قرار دهیم، کدام یک از شرایط زیر الزم می باشد؟ TTنیروي 

  نصب شده باشد. RCDالف) در مدار تغذیه دستگاه ها رله 

  شبکه برق متصل شود. PENاز هم جدا گردیده و شینه نول به  Nو نول  PEب) در تابلوي برق ساختمان اتصال دو شینه حفاظتی 

  ولت تجاوز نکند. 50ولتاژ تماس از  ج)

  د) هر سه شرط الزم می باشد.

  :TTشرایط اختصاصی سیستم  پاسخ)

  ) در مدار (گزینه الف صحیح است)RCDاول. داشتن کلید جریان باقیمانده (

  دوم. مستقل بودن کامل بدنه و هادي نول و اتصال مستقیم بدنه به زمین (گزینه ب صحیح است)

  ولت (گزینه ج صحیح است) 50تماس زیر  ، براي تضمین داشتن ولتاژΔIaR≥50سوم. ارضا رابطه 

  گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

  پاسخ دهید 27و  26به پرسش هاي  مسئله)

به شرح زیر است. در مابقی ساعات شبانه روز منحنی تکرار می گردد. حداکثر  5تا  4منحنی بار یک پروژه بین ساعت  طراحی) 26پرسش 

  درخواست این پروژه چقدر است؟
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 15)، مجموع بیشترین توان مصرفی در بازه DP]، براي محاسبه حداکثر درخواست (4مرجع [ 379صفحه  1P7 -1-1طبق بند  پاسخ)

دقیقه، بیشترین مصرف مشاهده می  4:20تا  4:05دقیقه اي را پیدا کرده و بر تعداد بازه در این مدت، تقسیم می کنیم. طبق منحنی، بین 

                                     شود: 
600 700 500

600
3

DP kW
 

    

  گزینه ج صحیح است. 

  ضریب بار این پروژه عبارت است از: طراحی )27 پرسش

  1د)                                       77/0 ج)                        68/0ب)                                58/0الف) 

]، ضریب بار متوسط از تقسیم بار مصرفی میانگین در بازه زمانی بر حداکثر درخواست 4مرجع [ 383صفحه  7P1 -3طبق بند  پاسخ)

می شود. بار دقیقه) ارائه شده که در سایر ساعات این منحنی تکرار  60پروژه، بدست می آید. در این مسئله، منحنی براي یک ساعت (

  مصرفی متوسط برابر است با:
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برابر است با:          )LFکیلووات بدست آمد، پس، ضریب بار ( 600حداکثر درخواست در پرسش 
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  گزینه ب صحیح است.

  ) صحیح است؟بافر( ضربه گیرکدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص  مشترك )28 پرسش

  ا وزنه تعادل به کف چاهک.ي از برخورد کنترل نشده کابین و یالف) وسیله اي است براي جلوگیر

  ب) وسیله اي است براي متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد.

  ود.شل می وزنه تعاد سور را گرفته و سبب توقف کابین یاج) وسیله اي است که جلوي افزایش غیر عادي سرعت آسان

  د) گزینه الف و ب هر دو صحیح است.

  ، گزینه الف صحیح است.15مبحث  6طبق تعریف ضربه گیر (بافر) در صفحه  پاسخ)

ت. ارتفاع روض اسساختمانی داراي طبقات همکف، ده طبقه باالي همکف و چهار طبقه زیرزمین (زیرهمکف) مف مشترك )29 پرسش

 –متر  2/2پنجم  –متر  5/3اول تا چهارم  –متر  5/4همکف  –متر  3ر طبقه زیرزمین چها کف به کف طبقات به شرح زیر می باشد:

  صحیح است؟ کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص تعداد توقف آسانسور(ها) در این ساختمان. متر 5/3ششم تا دهم 

  توقف بیشتر نمی تواند باشد. 14الف) حداکثر توقف آسانسور(ها) از 

  توقف بالمانع می باشد. 15شرط و با محدودیتی تعداد ب) بدون هیچ گونه 

  ف امکان پذیر می باشد.توق 15چنانچه آسانسور(ها) داراي کابین دو در باشند و شرایط مورد نیاز نیز تامین شده باشد،  ج)

  د) هیچکدام

طبقه براي توقف  کف به کف، حداقل ارتفاع 15مبحث  27صفحه  8- 7- 2- 2- 15است. طبق آیین نامه  15مجموع کل طبقات  پاسخ)

توقف می  14ک توقف حذف شده و متر، نباید توقف انجام شود، پس ی 2/2متر است، پس در طبقه پنجم، با ارتفاع  45/2آسانسور در آن 

نظر  بوده و می تواند مجزا درنتصریح شده که آسانسور دو در شامل این جدول  8- 7- 2- 2- 15تواند صحیح باشد. اما در متن آیین نامه 

  گرفته شود. گزینه ج صحیح است.

اي خودکار پراژ کلیدهند. آمروشنایی یک فضا از طریق دو مدار از دو تابلوي برق (نرمال و اضطراري) تغذیه می گرد مشترك )03 پرسش

ه هاي زیر صحیح گزینک از یه کدام توجه به موارد ذکر شد مینیاتوري در تابلوي برق از بابت آمپر مصرفی جوابگوي مدارها می باشد. با

  تغذیه اضطراري Eتغذیه نرمال و  Nاست؟ 

L1
(N)

L1
(E)

L1
(N)

L1
(E)

) 1(شکل  ) 2(شکل 

  
  الف) شکل شماره یک از شکل شماره دو مناسب تر است.

  ب) شرایط هر دو شکل یکسال است.

  می باشد.ن نقطه روشنایی می باشد هیچ کدام از دو شکل قابل قبول 12بیش از  L1(N)ج)باتوجه به اینکه در مدار 

  د) هیچکدام

 ي روشناییسطی براومهمترین مسئله، پخش نور یکنواخت در زمان قطع برق عادي است. در شکل یک، ردیف هاي کناري و  پاسخ)

وشنایی ها به دو قسمت چپ و ر، این 2روشنایی نرمال و دو ردیف بین آن براي روشنایی با تغذیه اضطراري است. در حالیکه در شکل 

  است. ف صحیحشده که در عمل در صورت قطع برق عادي، سمت چپ (نزدیک ورودي) تاریک می شود. گزینه ال راست تقسیم
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  پیش بینی کدام یک از اتصال زمین هاي زیر براي هر ساختمانی الزامی است؟ مشترك )13 پرسش

  ) هر سه گزینه صحیح است.د                  یاتی      عمل ج)                       الف) حفاظتی                                 ب) ایمنی

، باید داراي اتصال زمین حفاظتی هستند و در صورت صحیح بودن اتصال 13در کشور ما، تمامی ساختمان هاي مشمول مبحث  پاسخ)

اي اتصال زمین رچند، عدم اج) هر 2 زمین ایمنی، یعنی اتصال زمین حفاظتی الزامی نبوده که این به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.

، نمی کند اما با اجراي اتصال زمین حفاظتی می توان ارتقا کیفیت حفاظت، کاهش ولتاژ تماس و TNحفاظتی، تغییري در ماهیت سیستم 

همین مبحث، به  161صفحه  8- 1و مثال در آیین نامه پ  1در تمامی شکل هاي پیوست  ... مشاهده کرد که امري بسیار مهم است.

  گزینه الف صحیح است.  اتصال زمین حفاظتی اشاره شده است.

درصد باشد.  15یک مدار بیش از مقدار  هارمونیک سوم جریانکدام یک از گزینه هاي زیر براي وقتی که میزان  مشترك )23 پرسش

  صحیح است؟

  الف) سطح مقطع هادي حفاظتی باید براي سطح مقطع هادي فاز باشد.

  ل و هادي حفاظتی باید برابر سطح مقطع هادي فاز باشد.ب) سطح مقطع هادي نو

  ج) سطح مقطع هادي نول باید برابر سطح مقطع هادي فاز باشد.

  کدامد) هیچ

درصد، سطح مقطع هادي نول یا  15، در صورت افزایش هارمونیک سوم از 13مبحث  85صفحه  2- 12- 1- 7- 13طبق آیین نامه  پاسخ)

PEN طع هادي فاز است. هارمونیک تاثیري روي هادي حفاظتی ندارد، پس گزینه هاي الف و ب اشتباه است. برابر سطح مق، باید حداقل

  گزینه د صحیح است.  نیست. PENبرداشت می شود فقط نول هست و  اینگونهگزینه ج جواب کاملی نیست چرا که 

و  تفکیکجهت  سامانه هاي مخابراتیسب در منا فیلترینگمقررات ملی ساختمان استفاده از  21مطابق مبحث  مشترك )33 پرسش

  در چه ساختمان هایی توصیه می شود؟ امواج مزاحم پاالیش

  الف) با درجه اهمیت متوسط                                              ب) با درجه اهمیت بسیار زیاد

  د) با درجه اهمیت ویژه      ج) با درجه اهمیت زیاد                                               

صفحه  2- 1- 21است، طبق جدول  1، ساختمان مذکور جز ساختمان گروه 21مبحث  103صفحه  2- 2- 3- 7- 21طبق آیین نامه  پاسخ)

  صحیح است. دهمان ساختمان با اهمیت ویژه است. گزینه  1همان مبحث، گروه  6

آمپر کنتور مصارف مشاعات مفروض است. کدام  1500امپر و  32تکفاز واحد کنتور  120ساختمانی مسکونی شامل  مشترك )43 پرسش

  یک از گزینه هاي زیر در خصوص دیاگرام تک خطی پست برق این ساختمان صحیح است؟
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) الف( شکل 

) ب( شکل 

) ت( شکل 

) پ( شکل 

  
  تد) شکل     پج) شکل     بب) شکل     الفالف) شکل 

احدهاي مسکونی (اختصاصی) و مشاعات (عمومی) وجود دارد که با توجه به ترانسفورماتور براي مصارف و 2در تمام شکل ها،  پاسخ)

  ، گزینه ج صحیح است.110جلد اول نشریه  6فصل  31صفحه  3- 6شکل 

) ایمنی جانی( IIمقررات ملی ساختمان، آسیب تاسیساتی براي ساختمانی که سطح عملکرد آن  21مطابق مبحث  مشترك )35 پرسش

  است چه می باشد؟

  محدود ولی قابل مرمت و بدون آتش سوزي و انفجار سیب جديآ) الف

  احتمال آتش سوزي جدي است –) آسیب کلی ب

  ) آسیب کلیج

  ) عمدتا بدون آسیبد

  ، گزینه الف صحیح است.21مبحث  5صفحه  1- 1- 21طبق ردیف سوم ستون هفتم جدول  پاسخ)

یوز
ق ن
بر



 163  98مهر  طراحیآزمون  یحیپاسخ تشر 

 

دسی بل  90صوت  در گوش شنونده اي با شدت فشار L فاصله دسی بل در 150فشار صوت  تصداي انفجاري با شد طراحی )36 پرسش

  چند متر است؟  Lفاصله  ،شنیده می شود

  2000) د       1500) ج      1000 )ب       100) الف

را می شنود؛ براي پیدا  دسیبل 90از انفجاري ایستاده و صدایی با قدرت  Lمفهوم صورت پرسش این است که فردي در فاصله  پاسخ)

  )، از رابطه زیر استفاده می شود:dکردن فاصله (

               

150 90
90 150 20log log 1000

20
d d d m


     

   
 گزینه ب صحیح است.

بلندگو با مشخصات  دسی بل می باشد. چنانچه دو 90شدت صوت در فاصله یک متري یک بلندگو با توان یک وات  طراحی )37 پرسش

  ي چند دسی بل خواهد بود؟شدت صوت در فاصله یک متر ،فوق را با یکدیگر موازي کنیم

  104) د                  90) ج          93 )ب        180) الف

اسبات آنها را ه و در محی نداشتوقتی بلندگوها در فاصله یک متري و یا کمتر از هم نصب می شوند، تاثیري در افزایش قدرت صوت پاسخ)

  معادل یک بلندگو درنظر می گیریم. گزینه ج صحیح است.

  ی باشد؟ننده ممسی تعیین ک کابل شبکه چند زوج بهم تابیدهگزینه هاي زیر در انتخاب نوع  کدام یک از مشترك )38 پرسش

  سرعت اتصال کاربرانو  سرعت انتقال اطالعاتدر شبکه،  اطالعات انتقالیالف) حجم 

  قابل استفاده حداکثر طول مجازب) رعایت 

  ختماني جهت عبور کابل شبکه در سارج) انتخاب نوع مجا

  د) هر سه گزینه صحیح است.

، صحیح 13مبحث  109صفحه  2- 2- 7- 9- 13آیین نامه » ت«و » پ«، »الف«گزینه هاي الف، ب و ج به ترتیب طبق بندهاي  پاسخ)

  است. گزینه د کامل ترین پاسخ است. 

محاسبه  Load Factorش پذیر از روتعداد المان هاي قابل نصب و استفاده شده در داخل یک لوپ سیستم اعالم حریق آدرس  مسئله)

  د:یا همان مقدار جریان المان هاي سیستم اعالم حریق به شرح زیر تعریف می شو  Load Factor -  می گردد.

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

  دتکتور حرارتی  250 25/2

  دتکتور دودي  340 34/1

 دتکتور شعاعی  10000 12

  شستی اعالم حریق  100 1/2

  آژیر 140 8

  اینترفیس 850 85/4

Load factor  در هنگام حریق  .می باشد میلی آمپر 250لوپ سیستم اعالم حریق(fire mode)  در محاسباتload factor  آژیرها و

 که لوپ داخل هاي داد المانتع حداکثر. گردند می منظور محاسبات در ٪20 حریق اعالم هاي شستی و دتکتورها و ٪100اینترفیس ها، 

 شود.المان می صرف نظر لوپ داخل هاي المان تعداد محاسبات در پارامترها سایر از می باشد. عدد 128 ،شوند دهی آدرس توانند می

  :است زیر شرح به حریق اعالم سیستم لوپ یک داخل هاي

  المان هاي داخلی  تعداد

  دتکتور حرارتی  10

  دتکتور دودي  70

 تکتور شعاعید  15

  شستی اعالم حریق  15

  آژیر  5

  اینترفیس  10
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