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زیرطبقه مسکونی باالي همکف و دو طبقه8 ،ساختمان مسکونی با مشخصات طبقه همکف)1
هاي زیر در خصوص آسانسورهاي این ساختمانکدامیک از گزینه ،زمین مفروض است

   .باشد)متر می3.5مسکونی صحیح است؟ (ارتفاع کف به طبقات
 .دار باشدباید داراي یک دستگاه آسانسور با قابلیت حمل صندلی چرخساختمان.1
 .ساختمان باید داراي یک دستگاه آسانسور برانکاردبر باشد.2
 .ساختمان باید داراي دو دستگاه آسانسور که حداقل یک دستگاه آن برنکاردبر باشد.3
آن قابلیت حمل صندلیساختمان باید داراي حداقل دو دستگاه آسانسور که حداقل یک دستگاه.4

 .دار باشدچرخ
باشد؟میهاي زیر مناسب ترین مدار تغذیه روشنایی سوناي خشکگزینهکدامیک از)2
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-2) جدول پ  1-4-5-2پ ـ مسئله : شدت روشنایی پیشنهادي یک کالس درس (ردیف 
شدت روشنایی نقطه اي برحسب  .باشدمی لوکس 500مقررات ملی ساختمان )  13مبحث  5

8لوکس این کالس درس بر حسب لوکس به ابعاد    باشد: می متر مربع مطابق جدول زیر ´6

100 300 400 400 300 200 

300 800 500 500 800 300 

400 600 1200 1200 600 400 

300 800 500 500 800 300 

200 300 400 400 300 200 

 

  .پاسخ دهید 4و  3به سواالت 

 باشد؟  متوسط کالس درس چند لوکس میشدت روشنایی  )3

1. 480            2. 500 

3. 1200          4 .520  

 هاي زیر در خصوص روشنایی این کالس صحیح است؟ کدامیک از از گزینه  )4

  .باشد یکنواختی روشنایی کالس درس مناسب نمی .1
  .باشد کالس درس مناسب مییکنواختی روشنایی  .2
 ردد. گ مییکنواختی روشنایی کالس درس با توجه به نوع چراغ استفاده شده تعیین و مشخص  .3
  .ها براي حل مسئله کافی نیستداده  .4

   .باشد کدامیک از کلیدهاي زیر به عنوان حفاظت موتور در برابر اتصال کوتاه می )5
5. MPCB  ـ کلید حفاظت موتوري 
6. MCB د خودکار مینیاتوري ـ کلی 
7. MCCB  (اتوماتیک) ـ کلید خودکار 
 هر سه گزینه صحیح است.  .8

 ،درجه سانتیگراد 40شرایط محیطی  .ـ مسئله سیستم توزیعی همانند شکل زیر مفروض است
در  (Light Lode)ظرفیت کل  %70و مابقی شبانه روز  (heavy lode)ساعت تمام بار  8بار 

   .فرض شود 0.8توان شریب  .شود نظر گرفته می

8m 

6m 
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   .پاسخ دهید10تا 6به سؤاالت

باشد ؟توان نصب کرد چقدر میحداکثر بار مصرفی که می)6
  کیلو وات577. 2          کیلووات 534 .1
  کیلووات656. 4          کیلو وات670. 3

3هايحداقل آمپراژ کلید)7 2 1, ,Q Q Q: تحت شرایط این مسئله برابر است با
1.3 1250Q A=  1  و 2 630Q Q A= =

2.3 1600Q A=  2  و 1000Q A=  1  و 630Q A=

3.3 1000Q A=  1  و 2630Q Q A=

4.31000Q A    2  و 800Q A=  1630  وQ A

برابر است با :3Qحداقل قدرت قطع کلید)8

16ها عبارت است :نرم قدرت قطع کلید , 25 , 36 , 50kA kA kA kA  
1 .50kA          2.25kA.  
3 .36kA          4 .16kA  

با مشخصات زیر تغذیه گردد، ماکزیمم توان نصب شده چقدرUPSچنانچه بار از طریق یک)9
باشد ؟می

میUPSدرصد جریان نامی12.5معادلUPSهايجریان مورد نیاز جها شارژ باطري
  باشدساعت می8به هنگام شارژ کاملUPSهايمدت زمان شارژ کامل باطري .باشد

   .فرض کنید0.8راUPSضریب توان
  کیلو وات505 .2        کیلو وات467 .1
   .کند. ماکزیمم نصب شده تغییري نمی4        کیلو وات547 .3

) را بخواهیم فقط از طریق یکUPSچنانچه بار محاسبه شده در مسئله (بدون استفاده از)10

  ضریب کاهش قدرت ترانسفورماتور

Light Load  Heavy Load 
درجه حرارت

  سانتیگراد
57 88 40
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 ظرفیت ترانسفورماتور برابر است با :  ،ترانسفورماتور تغذیه نمائیم

1. 800kVA         2 .1000kVA   
3. 630kVA         4  .500kVA   

 هاي مربوط به روشنایی ایمنی در یک مدار با مشخصات زیر چقدر میحداکثر تعداد چراغ  )11
 باشد ؟ 

  10Aحفاظت تغذیه مدار روشنایی ایمنی کلید مینیاتوري 

  0.6اتوري تابلو ضریب کاهش باردهی کلیدهاي مینی

   0.21Aمصرفی هر چراغ مربوط به روشنایی ایمنی آمپر 
  عدد  17. 2          عدد  20 .1
  عدد 15. 4          عدد  12 .3

حداکثر تعداد  ،باشد 0.8در مسئله قبل چنانچه ضریب کاهش باردهی کلید مینیاتوري تابلو  )12
 باشد؟  هاي مربوط به سیستم روشنایی ایمنی در یک مدار چقدر میچراغ 

  عدد  17. 2          عدد  12 .1
  عدد 22. 4          عدد  20 .3

به شرح زیر تعریف  CSIو  cuIدر مشخصات کلیدهاي خودکار (اتوماتیک) دو جریان   )13
 گردند : می

CUI=  جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یک بار بدون آنکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن
   .سرویس و یا تعویض دارد ،باشد و براي دفعات بعدي نیاز به تعمیر می

CSI= ی بدون آنکه آسیب ،باشد آن می جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع
   .سرویس یا تعویض پیدا کند ،ببیند و یا نیاز به تعمیر

با توجه به تعاریف ذکر شده مناسب ترین کلید خودکار (اتوماتیک) در ورودي یک تابلوي 
آمپر و با سطح اتصال کوتاه در خروجی تابلو به مقدار  130برق سه فاز با جریان مصرفی 

30kA باشد؟  چه می  
)کلید خودکار اتوماتیک  .1 )36 , 25 160cu csI kA I kA A= =   
)کلید خودکار اتوماتیک  .2 )36 , 36 160cu csI kA I kA A= =     
)کلید خودکار اتوماتیک   .3 )50 , 36 250cu csI kA I kA A= =    
)کلید خودکار اتوماتیک  .4 )36 , 25 250cu csI kA I kA A= =     
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تابلوهاي ،هاي ترانسفورماتورهاي فشار متوسطزیر در خصوص اتاقهايکدامیک از گزینه )14
برق بدون وقفه مرکزي و تابلوهاي برق فشار ضعیف ،مولد نیروي برق اضطراري ،متوسطفشار

هاي ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساس براساس مبحث سیزدهم مقررات ملیاصلی ساختمان
ساختمان صحیح است؟

 .این فضاها مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوندشودتوصیه می.1
باید این فضاها مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته.2
ويبراي مولد نیر ،باید براي ترانسفورماتورهاي فشار متوسط و تابلوهاي فشار متوسط یک اتاق.3

رق در نظاضطراري یک اتاق و براي برق بدون وقفه و تابلوهاي برق فشار ضعیف اصلی یک اتا
   .گرفته شود

 .محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.4
هاي زیر در خصوص مکان استقرار مخزن سوخت ذخیره اصلی مولدهايکدامیک از گزینه )15

برق اضطراري صحیح است؟
مکان مخزن سوخت ذخیره اصلی باید به اندازه کافی دور از دیزل ژنراتور و تا حد امکان به صورت.1

مدفون نصب گردد. 
 .ذخیره سازي مخزن سوخت باید براي سه روز طراحی شده باشد.2
باید در فضاي محافظت شده و مقاوم در ،چنانچه مخزن سوخت در مجاورت دیزل ژنراتور باشد.3

 .ار گیردبرابر انفجار قر
هر سه گزینه صحیح است. .4

 .باشدکیلووات می2000مقدار بار مصرفی یک ساختمان ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساس )16
تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهاي این ساختمان چقدر می ،در صورت امکان و تأمین شرایط

باشد ؟

0.8ضریب توان

درجه سانتیگراد40شرایط محیطی

%50و مابقی ساعات شبانه روز(heavy load)ساعت از شبانه روز تمام بار8دربار مصرفی

  .باشدمی(Light Load)ظرفیت کل
  ضریب کاهش قدرت ترانسفورماتور

Light Load  Heavy loadدرجه حرارات سانتیگراد  
57 88 40 

1600kVAچهار دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت هر دستگاه.1
1250kVAچهار دستگاه دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت هر دستگاه.2
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 1600kVAدو دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت هر دستگاه  .3
  1250kVAچهار دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت هر دستگاه  .4

نفر تماشاگر چه  2000مناسب ترین نوع المپ براي روشنایی یک سالن ورزشی والیبال با  )17
 باشد ؟  می

  متال هالید  .2            بخار جیوه  .1
  . بخار سدیم 4      متال هالید + هالوژن مدادي  .3

با مشخصات  400آمپري سه فاز 250تغذیه شده از یک فیدر  UPSماکزیمم ظرفیت یک  )18
 باشد ؟  زیر چه می

ضریب  UPSدرصد جریان نامی  15معادل  UPSهاي جریان مورد نیاز جهت شارژ باطري 
   .باشد می 0.9معادل  UPSتوان 

   160kVAو  120kVAو  100kVAو  80kVAو  60kVAها: UPSنرم 
1. 160kVA           2 .120kVA   
3 .100kVA             4 .80kVA   

هاي آمپر سه فاز شامل مدارهاي خروجی براي سیستم 25یک تابلوي برق با حفاظت ورودي  )19
هاي زیر در خصوص کدامیک از گزینه  .ها مفروض است کویلپریزهاي برق و فن ،روشنایی

حداکثر مجاز زمان قطع در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک هادي فاز و بدنه یا هادي 
 حفاظتی براي مدارهاي خروجی صحیح است؟ 

 ثانیه  0.4براي تمامی مدارهاي خروجی  .1
 ثانیه 5ها ثانیه و براي مدارهاي روشنایی و فن کویل   0.4براي تمامی پریزهاي برق  .2
 ثانیه  5براي تمامی مدارهاي خروجی  .3
 ثانیه  5ها ثانیه و براي مدار فن کویل  0.4براي مدارهاي روشنایی و پریزهاي برق  .4

مترمربع واقع در شهر تبریز از نظر میزان صرفه جویی  800یک ساختمان مسکونی با متراژ  )20
 باشد ؟  ها میتمان هاي ساخدر مصرف انرژي جز کدامیک از گروه بندي 

 هاي ملزم به صرفه جویی کم در مصرف انرژي ساختمان  .1
 هاي ملزم به صرفه جویی متوسط در مصرف انرژي ساختمان  .2
 هاي ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژي ساختمان  .3
 رژي هاي بدون نیاز به صرفه جویی در مصرف انساختمان  .4

که هاي شبهاي شبکه توزیع نیرو با کابل هاي زیر در خصوص اجراي کابل کدامیک از گزینه  )21
 با حفاظ فلزي (شیلد) در ط.ل مسیر مشترك بدون جداکننده فلزي صحیح است؟ کامپیوتري 
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 .اجراي این دو کابل در طول مسیر مشترك بدون جدا کننده فلزي بطور کلی ممنوع است.1
اجراي این دو کابل فقط در طول مسیر مشترك ،متر باشد35حداکثرچنانچه طول مسیر مشترك.2

 .باشدمتر آخر بدون جداکننده فلزي بالمانع می15
هر دو صحیح است.  2و 1هايگزینه.3
 .محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.4

قسمتی از مصارف اضطراري ساختمانی به شرح زیر است : )22

هاي آب رسانی ـ سیستمـ آسانسور دسترسی آتش نشان ـ پمپهاي آب آتش نشانیپمپ(
  توان از ژنراتور گازي استفاده کرد؟براي تغذیه کدامیک از مصارف اشاره شده می )گرمایش

  هاي آتش نشانی ـ آسانسور دسترس آتش نشانپمپ.1
  هاي آب رسانی ـ سیستم گرمایش ـ آسانسور دسترس آتش نشانپمپ.2
  هاي آب رسانی ـ سیستم گرمایشپمپ.3
  هاي آب رسانی ـ سیستم گرمایشهاي آتش نشانی ـ آسانسور دسترس آتش نشان ـ پمپپمپ.4

در صورت قطع برق شهر، ،گرددیک دستگاه ترانسفورماتور تغذیه میساختمانی از طریق )23
ضمناً به خاطر حساسیت .دشواین ساختمان از طریق یک دستگاه دیزل ژنراتور تامین می

)ساختمان عالوه بر برق اضطراري از برق بدون وقفه )UPSکدامیک از ،استفاده شده است
باشد؟هاي زیر مناسب ترین دیاگرام ارتباطی این ساختمان میگزینه
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 شود؟  متصل می هاي زیر به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمینکدامیک از هادي   )24

)هاي حقاظتی ـ خنثی هادي  ،(PE)هاي حفاظتی هادي  .1 )PEN  
)هادي خنثی  .2 )N  
هادي سیستم  ،بندي سیستم اتصال زمین صاعقه گیرهاي همهادي  ،بندي اصلیهاي همهادي  .3

 اتصال زمین عملیاتی 
 هر سه گزینه صحیح است.  .4

حداقل تعداد ایزوالتور نصب شده در لوپ سیستم اعالم حریق آدرس پذیر شکل زیر با فرض  )25
چقدر است ؟ (توضیح اینکه  ،اینکه هر یک از اجزاي سیستم اعالم حریق فاید ایزوالتور باشد

  .کند) می در حالت وجود عیب در مدار ایزوالتور مدار لوپ را به مدار حالت شعاعی تبدیل

 عدد 7 .1
 عدد  9 .2
 عدد 16 .3
 عدد 15 .4
  

ده طبقه باالي همکف و چهار طبقه زیر زمین (زیر همکف)  ،ساختمانی داراي طبقات همکف )26
 باشد:  ارتفاع کف به کف طبقات به شرح زیر می .مفروض است

م متر  ـ شش 2.2متر ـ پنجم  3.5متر ـ اول تا چهارم  45متر ـ همکف  3چهار طبقه زیر زمین 
  .متر 3.5تا دهم 

 در این ساختمان ،ها در یک جهت باشندها با فرش بازشو آسانسور حداکثر تعداد توقف آسانسور 
  باشد ؟  چه می

  توقف  14. 2          توقف  15 .1
  توقف  13. 4          توقف  16. 3

 باشد ؟  هاي ایمنی چه میمنابع تامین کننده سیستم  )27

 فقط از طریق ترانسفورماتور  .1
 فقط منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باتري و شارژ آن و یا برق بدون وقفه  .2
 فقط نیروي برق اضطراري (دیزل ژنراتور)  .3
منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود شامل باتري و شارژ آن و یا برق بدون وقفه و نیروي  .4

 ژنراتور)برق اضطراري (دیزل 

توان از اضافه ولتاژ در شبکه برق فشار ضعیف به دلیل بروز اتصال زمین در  چگونه می )28
تجهیزات شبکه برق فشار متوسط در پست برق و اثر آن در شبکه برق فشار ضعیف 
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جلوگیري کرد ؟
TNاستفاده از سیستم نیروي برق.1 S-در شبکه توزیع برق فشار ضعیف
استفاده از یک الکترود اتصال زمین مشتارك ایمنی و حفاظتی با شرط اینکه مقدار مقاومت از دو.2

 .اهم تجاوز نکند
)هاي جریان باقیماندهاستفاده از کلید.3 )RCDدر مدارهاي برق فشار ضعیف
ین قسمت برق فشار ضعیفالکترود اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط از الکترود اتصال زم.4

مجزا و مستقل از هم اجرا گردد. 
با مشخصات زیر مفروض است :BوAدو ساختمان )29

طبقه مسکونی و هر طبقه شامل یک واحد6شاملAساختمان

طبقه مسکونی و هر طبقه شامل دو واحد4شاملBساختمان

  باشد ؟به چه صورت میBوAهايوضعیت طراحی سیستم اعالم حریق ساختمان
الزامیBالزامی ـ ساختمان ،Aساختمان.1
طبق ضوابط سازمان آتش نشانیBالزامی ـ ساختمان ،Aساختمان.2
اختیاريBالزامی ـ ساختمان ،Aساختمان.3
  طبق ضوابط سازمان آتش نشانی  Bطبق ضوابط آتش نشانی ـ  ساختمان ،Aساختمان.4

)حداقل درجه حفاظت )30 )IPها و تجهیزات الکتریکی نصب شده در منطقهبراي دستگاه
یچه م ،زون صفر استخر با فرض اینکه از آب تحت فشار براي تمیز کردن آن استفاده شود

باشد ؟
1. 6XIP    2. 8XIP    3. 5 8/X XIP IP    4 .7XIP  

هاي زیر در مداربندي یک سیستم روشنایی هوشمند با استفاده ازکدامیک از از گزینه )31
  باشد؟سوییچ و کلید هوشمند صحیح می

1.
  
  
2.
  

3.

هر سه گزینه صحیح است. .4
سس تامین هواي فشار مثبت براي کدامیک از از فضاهاي زیر الزامی است ؟ )32

سوئیچکلید هوشمندچراغ

سوئیچسوئیچچراغ

سوئیچچراغکلید هوشمند  

    
 
 
                 PowerEn.ir   

 
 



 بنیاد علمی مهندسی پرگار

 )    1396بنیاد علمی مهندسی پرگار (آزمون مهرماه 

 

11 

 صادق عرب دکتر : مؤلف

 ها هاي خروج الزامی و چاه آسانسور راه  ،هاي خروج بستهپلکان  .1
 هاي خروج الزامی و چاه آسانسور دسترسی آتش نشان راه  ،هاي خروج بستهپلکان  .2
 اي خروج بسته و راه هاهی خروج الزامی هفقط پلکان  .3
 هاي خروج بسته فقط پلکان  .4

 در مدار شکل زیر جنانچه شستی استارت زده شود چه اتفاقی خواهد افتاد ؟  )33

  .افتد اتفاقی نمی .1
  .شود چراغ روشن می .2
 گردد.  چراغ لحظه اي روشن و سپس خاموش می .3
  ماند چراغ لحظاتی بعد روشن و سپس روشن باقی می .4
  
  
  
  

 هاي زیر در خصوص تخلیه هواي چاه آسانسور صحیح است ؟ کدامیک از گزینه  )34

  .تخلیه هواي جاه آسانسور باید مستقیماً یا اط طریق موتورخانه به فضاي آزاد تخلیه شود .1
  .به فضاي آزاد تخلیه شود ،تخلیه هواي جاه آسانسور باید فقط مستقیماً .2
  .تخلیه هواي چاه آسانسور باید فقط از طریق موتورخانه به فضاي آزاد تخلیه شود .3
  .باشد نیازي به تخلیه هواي چاه آسانسور نمی .4

توسط یک  ،باشد آمپر می 0.5عدد چراغ که جریان هر چراغ  14یک سالن شامل روشنایی  )35
 1.5آمپر با سیم به مقطع  10یک پل یک راه دو خانه آمپر و یک کلید   16کلید مینیاتوري 

 اشکال این سیستم عبارت است از :  ،گردد میلی متر مربع تامین می

  شود)  هاي مینیاتوري صرفنظر می(از ضرایب کاهش باردهی کلید 
 ناکافی بودن سطح مقطع سیم  .1
 عدد  12ها از اضافه بودن تعداد چراغ  .2
 آمپر  16کلید مینیاتوري  .3
 آمپر  10کلید یک پل راه دو خانه  .4

 ها تأثیر دارند ؟ ها در محاسبات سطح مقطع کدام هادي هارمونیک  )36

 هادي نول  .1
 هادي فازها  .2
 هادي فازها + هادي نول  .3
 + هادل اتصال زمین هادي فاز + هادي نول  .4
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)یک دستگاه برق بدون وقفه )37 )UPS120به ظرفیتkVA400سه فازVعدد60شامل
در صورت قطع برق شهر تغذیه یک بار .باشدآمپر ساعت می100به ظرفیت12vباطري

(از راندمانتواند برق دار باشد؟حداکثر چه مدت زمان می60KVAمصرف به مقدار
  ضریب توان برابر یک فرض شود ). .دستگاه و سایر پارامترهاي دیگر صرفنظر شود

دقیقه1.36
دقیقه2.72
دقیقه 3.60
  دقیقه4.120

حفاظت از تجهیرات و دستگاه هاهی الکتریکی و الکترونیکی در برابر اضافه ولتاژ ناشی از )38
شود ؟ساعقه توسط چه وسیله اي حفاظت می

کلید خودکار اتوماتیک.1
رله کنترل ولتاژ.2
)کلید جریان باقیمانده.3 )RCDمیلی آمپر30با جریان عامل
  برقگیر حفاظتی.4

طبقه باالي6همکف و ،هر کدام داراي سه طبقه زیر زمینBوAدو ساختمان مسکونی )39
چنانچه ارتفاع کف به .باشدطبقه همکف ورودي اصلی ساختمان می .همکف مفروض است
نیروي برق ،متر باشدB، 3.6متر و ارتفاع کف به کف ساختمانA، 3کف طبقات ساختمان

اضطراري براي کدام ساختمان الزامی است ؟
Aساختمان.1
Bساختمان.2
Bو ساختمانAساختمان.3
 .یروي برق اضطراري ندارندهیچکدام از دو ساختمان الزامی براي ن.4

آمپر1600هاي زیر براي اتاق ترانسفورماتوري با ظرفیت ترانسفورماتورکدامیک از از گزینه )40
متر صحیح است ؟3.5و با ارتفاع

 .توان از ترانسفورماتور روغنی و یا خشک با تهویه مکانیکی استفاده کردمی.1
 .توان استفاده کردنیکی میفقط از ترانسفورماتور خشک با تهویه مکا.2
توان استفاده کرد. فقط از ترانسفورماتور خشک با تهویه مکانیکی یا طبیعی می.3
 .توان از ترانسفورماتور روغنی و یا خشک با تهویه مکانیکی یا طبیعی استفاده کردمی.4

مورد استفادهIPکدامیک از  تجهیزات اشاره شده در سیستم آنتن مرکزي (تلویزیون) تحت )41
گیرد ؟قرار می
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

 پریز تلویزیون انتهایی  ،پریزهاي تلویزیون میانی .1
 تقویت کننده  ،جعبه تقسیم انشعابی ،جعبه تقسیم عبوري .2
 هر دو صحیح است.  2و  1هاي گزینه  .3
 هیچکدام  .4

 ؟ شدحریق باهاي زیر باید از نوع مقاوم در مقابل کابل مورد استفاده براي کدامیک از سیستم  )42

 سیستم صوتی و اعالم خطر از نوع متعارف  .1
  IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت  .2
 IPسیستم صوتی تحت  .3
 هر دو صحیح است.  2و  1هاي گزینه  .4

TN سطح مقطع هادي حفاظتی در یک سیستم نیروي  )43 S-  بر چه اساس محاسبه و انتخاب
 گردد؟  می

مطمئن کلید حفاظتی مدار در حداقل جریان اتصال کوتاه فاز به هادي حفاظتی با توجه به قطع  .1
 در زمان مجاز 

 تحمل حداکثر جریان اتصال کوتاه با توجه به زمان قطع کلید  .2
براي  ،میلی متر معادل سطح مقطع هادي فاز  16براي سطح مقطع هادي فاز کوچتر یا مساوي  .3

میلی متر مربع  35تر یا مساوي ی متر مربع و کوچک میل 16تر از سطح مقطع هادي فاز بزرگ 
میلی متر مربع معادل  35تر از میلی متر مربع و براي سطح مقطع هادي فاز بزرگ  16معادل 

 نصف سطح مقطع هادي فاز 
 هر دو صحیح است.  2و  1هاي گزینه  .4

 ،دباش ایمنی می در پروژه اي پست برق داراي دو الکترود زمین به منظور حفاظت سیستم و )44
بدنه تابلوهاي برق فشار ضعیف همراه با بدنه تابلوها و تجهیزات برق فشار متوسط به الکترود 

با  .باشد زمین حفاظتی و نقطه خنثی برق فشار شعیف به الکترود زمین ایمنی متصل می
 توجه به مطالب ارائه شده کدام گزینه صحیح است؟ 

  .ار ضعیف باید افزایش یابدسطح عایقی ولتاژ در تأسیسات فش .1
  .سطع عایقی ولتاژ در تأسیسات فشار متوسط باید افزایش یابد .2
  .مقاومت الکترودهاي زمین حفاظتی و ایمنی هر کدام نباید از یک اهم تجاوز کند .3
  .باید ترمینال یا شینه اتصال زمین حفاظتی و عملیاتی را به هم وصل کرد .4

 هاي زیر در خصوص آسانسور دسترس آتش نشان صحیح است؟ کدامیک از گزینه  )45

متر از تراز متوسط زمین باید حداقل دو آسانسور   128هاي با ارتفاع بیش از براي ساختمان  .1
 مناسب براي دسترسی نیروهاي آتش نشانی فراهم گردد. 

  .تواند به صورت مشترك در یک شفت با آسانسور دیگر قرار گیرد آسانسور آتش نشانی می .2
  .کیلوگرم ) باشند 630نفر ( 8 باید داراي ظرفیت آسانسور آتش نشان  .3
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 .دقیقه مقاومت در برابر آتش را داشته باشد90کابل تغذیه آسانسور آتش نشان باید حداقل.4
شود ؟صورت فعال میسیستم تهویه مکانیکی پارکینگ براي شرایط حریق به چه )46

فقط در صورت فعال شدن شبکه اسپرینکلر.1
فقط سیستم اعالم کشف و اعالم حریق خودکار.2
فعال شدن شبکه اسپرینکلر و با سیستم اعالم کشف و اعالم حریق.3
در زمان وقوع حریق و به صورت دستی از اتاق کنترل ساختمان.4

هاي زیرکدامیک از گزینه ،باشد12kAاهسطح اتصال کوتAدر شکل زیر چنانچه در نقطه )47
صحیح است؟

1.16  .کندعمل میAکنترل خودکار مینیاتوري
2.16 شودمتالشی میAکنترل خودکار مینیاتوري
3.100  .کندعمل میAکنترل خودکار (اتوماتیک) 
 .کندعمل می160Aفیوز.4
  
  
  

کدامیک از ،فرض شود16kAدر سؤال قبل چنانچه قدرت قطع کلید خودکار مینیاتوري؟ )48
هاي زیر صحیح است؟از گزینه

1.16  .کندعمل میAکلید خودکار مینیاتوري
2.16  .شودمتالشی میAکلید خودکار مینیاتوري
3.100  .کندعمل میAکلید خودکار مینیاتوري
 .کندعمل می160Aفیوز.4

طرفههایی که نصب وسیله مکالمه دوهاي زیر در خصوص ساختمانکدامیک از از گزینه )49
صحیح است؟ ،) در کابین آسانسور براي آنها الزامی است(تلفن و یا…

 .ها نصب شودشود این وسیله مکالمه در کلیه آسانسورتوصیه می.1
 .ها نصب شوداین وسیله مکالمه باید در کلیه آسانسور.2
 .وسیله مکالمه باید فقط در آسانسور آتش نشان نصب شوداین.3
 .کیلوگرم و به باال نصب شود1000هاي با ظرفیتط در آسانسوراتین وسیله فق.4

هاي فاز و یابه چه دلیل یا دالیلی سطح مقطع هادي خنثی باید معادل سطح مقطع هادي )50
حتی بیشتر از آن باشد ؟

ها و عدم تعادل بارهاهارمونیک.1
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

 ها هارمونیک  .2
 عدم تعادل بارها  .3
  ها عدم تعادل بارها و هارمونیک  ،متفاوت فازهاهاي ضریب توان  .4

هاي کدامیک از گزینه .باشد برگشت و تخلیه می ،دستگاه هوارسانی شامل کانال هواي رفت )51
  زیر در خصوص نصب دتکتور کانالی براي این هوارسان صحیح است؟ 

   .برگشت و یا تخلیه اختیاري است ،نصب در کانال هواي رفت .1
  باید در کانال هواي برگشت نصب گردد.  .2
تواند در کانال هواي رفت و یا برگشت و یا هر دو و نیز کانال تخلیه  هماهنگ با سناریوي حریق می .3

  هوا نصب گردد. 
  باید در هر سه کانال نصب گردد.  .4

هاي زیر در خصوص سیستم صوتی که وظیفه اعالم خطر را نیز داشته کدامیک از گزینه  )52
 صحیح است؟  ،باشد

 باید توانایی اولویت دادن به پخش خبرهاي خطر را داشته باشد.  .1
  .توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق را داشته باشد .2
)توانایی ارتباط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان  .3 )BMS را داشته باشد.  
 هر سه گزینه صحیح است.  .4

 رد زیر از مصادیق اصول اخالق حرفه اي است ؟ کدامیک از از موا )53

  .اجتناب از تکفل اموري که زمینه و موجبات نمایندگی با قبول منافع متعارض را فراهم آورد .1
سبب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه  ،احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران .2

  .مهندسی باشد
 انجام خدمات مهندسی به نحو حرفه اي  .3
  همه موارد  .4

یکی از اعضاي نظام مهندسی بدون  ،در روند اجراي کار در یک پروژه مسکونی در شیراز )54
کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی تخلف  .قرارداد کتبی طراحی پروژه را انجام داده است

 یاد شده صحیح است؟ 

  . از درجه یک تا درجه سه 2          از درجه سه  .1
  . از درجه دو تا درجه چهار 4        . درجه یک تا درجه دو 3

  باشد:  هاي یک سیستم داراي اعواج مطابق شکل زیر میمسئله ـ نمودار طیف هارمونیک 
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II=مؤلفه اصلی جریان  

nI=هاي هارمونیک در هامونیکجریانnام  

2
2

1

% 100nn
I

THD
I

¥

== ´å  

  
  
  
  
  

  هارمونیک الزامی است. نصب فیلتر حذف ،باشد10جریان بیشتر از %THD هیی کشبکه هادر

   .پاسخ دهید57تا55به سؤاالت

 ،نمودار طیف هارمونیک ارائه شده مربوط به تابلوي اصلی سه فاز یک پروژه باشدچنانچه )55
برابر است با :THDضریب

1. 15.17%          2 .4.69%  
3.12.74%          4 .9.69%  

باشد؟ولتاژ نامی و کار خازن (بانک خازن ) متصل به تابلوي اصلی چقدر می )56
ولت440یا مساويبزرگتر.1
ولت2.400
ولت3.450
ولت4.380

باشد؟سایز کامل ورودي این تابلو چه می )57
1.24 95mm NYY´
2.23 95 / 50mm NYY´
3.23 95mm NYY´
هر دو صحیح است.  2و 1هايگزینه.4

پاسخ دهید :60تا58مسئله : با توجه به شکل زیر به سؤاالت
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

  
)ترمینال نقطه خنثی  )58 )N  در ورودي دستگاه برق بدون وقفه( )UPS  از کجا تنغذیه می 

 گردد؟ 

 Bشینه هادي خنثی نقطه  .1
 Cشینه هادي خنثی نقطه  .2
 ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین  .3
 Cهادي حفاظتی ـ خنثی نقطه شینه  .4

 برابر است با :  UPSحداقل سطح مقطع هادي خنثی ورودي  )59

 زمین سیستم نیرو به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین سطح مقطع هادي اتصال  .1
 با این شرط که از سطح مقطع هادي  UPSهاي فاز ورودي متناسب با سطح مقطع هادي  .2
  Cو  Bسطح مقطع هادي خنثی بین نقاط  .3
 UPSهاي فاز ورودي متناسب با سطح مقطع هادي هادي  .4

 شود ؟  به کجا وصل می UPSبدنه دستگاه نیروي برق بدون وقفه  )60

 Bشینه هادي حفاظتی نقطه  .1
 Cشینه هادي حفاظتی نقطه  .2
 Cشینه هادي حفاظتی ـ خنثی نقطه  .3
 ترمینال یا شینه اتصال زمین  .4
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E1پاسخ سوال :
متر از کف ورودي7هاي با طول مسیر حرکت بیش ازدر ساختمان9صفحه2-1-2-15طبق بند

  است. تعبیه آسانسور الزامیاصلی
متر و بیشتر از کف ورودي28طبقه با طول مسیر حرکت 8هايدر ساختمان 3-1-2-15طبق بند

  دستگاه آسانسور پیش بینی گردد.  2اصلی، باید حداقل
متر از کف ورودي اصلی، الزم21هاي با طول مسیر حرکت بیش ازدر ساختمان 4-1-2-15طبق بند

  ناسب حمل بیمار (برانکاردبر) تعبیه شود. است حداقل یک دستگاه آسانسور م
براي ساختمان مسکونی طول مسیر حرکت از همکف محاسبه می15مبحث72طبق شکل صفحه

  شود. 
8 3.5 28m´ =   

üصحیح است.3گزینهلذا

E2پاسخ سوال  :
ولت متناوب سوناي خشک به غیر از گرمکن230) کلیه تاسیسات برقی13( 134طبق بند پ صفحه

)برقی باید کلید جریان باقی مانده )RCDی آمپر داشته باشد. لمی30با جریان عامل  
اژقی باید از ولت) براي کلیه تاسیسات برقی سونا به غیر از گرمکن بر13(م133طبق بند الف صفحه

  استفاده کرد. PELVیاSELVپایین و ایمن

üصحیح است(نیازبه بررسی بیشتر)1لذا گزینه

E3پاسخ سوال  :
2 1200 4 800 4 500 6 400 2 600 4 200 8 300 480

30QVE ´ + ´ + ´ = ´ = ´ + ´ = ´
= =

üصحیح است.1لذا گزینه

E4سوالپاسخ :
لوکس500لوکس و مقدار پیشنهادي (مقدار متوسط) آن200حداقل روشنایی1-4-5-2ردیف پ

����.����  است.  = 2001200 = 0.17
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

����.��� = 200500 = 0.4    , ����.���. = 200480 = 0.42 ≥   در نتیجه ضریب یکنواختی در اینجا رعایت شده است  0.4
  صحیح است. 2لذا گزینه  

E  5پاسخ سوال  :  
MPCB جهت حفاظت موتور در  یسیو رله مغناط اضافه باربه منظور حفاظت در برابر  یاز رله حرارات

  شده است.  لیبرابر اتصال کوتاه تشک
  است.. حیصح 1 نهیلذا گز

صحیح  4، گزینۀ  76تا  74، صفحه هاي  13مبحث  2-6-13ولی طبق آئین نامه هاي مندرج در بند 
   بعنوان کلیدهاي محافظ موتوري، کاربرد وسیعی دارد . MPCBاست. هرچند کلیدهاي 

ü  نیز می تواند مد نظرباشد. 4لذا گزینه 

E  6پاسخ سوال :  
1 2

1 2

1 2

630 400 5.02630 400
6 4

T T
keq

T T

k k

S S
u S S

u u

= +
= = =

++
    

1

1 1

1 1 2

T keq
T load T

k T T

S u
S S S

u S S
¢ = ´ ´ £

+
   

2 1T load TS S S¢ ¢= =   

1

630 5.0244 0.5122
6 630 400T loadS S¢ = ´ ´ =

+
   

2
6.4878T lodeS S¢ =   �′�� = 0.5122 × ����� ≤ 630 ⇒ ��� ≤ 1230 ��� �′�� = 0.4878 × ����� ≤ 400 ⇒ ��� ≤ 820 ��� 

 ��� (���) = 820 ��� ���(�����) = 820 = ������. 88 ⇒ ����� = 721.6 ��� ���(�����) = 820 = 0.7 × ������. 57 ⇒ ����� = 667.7 ��� 
 ��� (�����) = 667.7 ��� ⇒ ����� = 667.7 × 0.8 = 534 �� 
 

ü  صحیح است.1لذا گزینه 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



بنیاد علمی مهندسی پرگار

  (طراحی)نظام مهندسی تأسیسات برقیهايآزمون      
20

یمهندسیعلمیادبنیامکیسامانه پ
@5000537227PowerEnirپرگار

E7پاسخ سوال  :
�����  در نظر گرفته شود. 7/667چون صحبت از حداقل جریان کرده است بایستی بار نامی = ��� = 667.7√3 × 0.4 = 963.7 � ⇒ ��� = 1000 ���� = 0.5122 × 667.7√3 × 0.4 = 493 � ⇒ ��� = 630 ���� = 0.4878 × 667.7√3 × 0.4 = 470.7 � ⇒ ��� = 630 �

üصحیح است..3لذا گزینه

E8پاسخ سوال  :������ = 630√3 × 0.4 × 0.06 = 15155 � , ������ = 400√3 × 0.4 × 0.04 ≃ 14434 �  ��� = ������ + ������ = 15155 + 14434 = 29589 � ≃ 30 ��
üصحیح است. 3لذا گزینه

E9پاسخ سوال  :
12.5%ups load loadS S S³ = ´  

112.5%ups loadS S³ ´  
یابد لذا بار جدید بایستیها اختصاص میاز ظرفیت تامین به شارژ باطري%12.5با توجه به اینکه

����′�  قبل باشد. 87.5% = 87.5100 × 534 = 467 ��
üصحیح است. 1لذا گزینه

E10پاسخ سوال :����� = 667.7 ������(�����) = 667.7�. 88 = 758.75 ���
���(�����) = 667.7 × 0.70.57 ≃ 820 ���

üصحیح است2لذا گزینه .
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

E  11پاسخ سوال  : 

نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و  20در روشنایی ایمنی نباید بیش از  -1-3-6-5-13طبق بند 
 جریان مجاز کلید حفاظتی (با اعمال ضرایب کاهش باردهی کلید 60نیز کل جریان مدار نباید از %
  حفاظتی ) آن مدار بیشتر باشد.

 10 0.6 0.6min 20,
0.21

n ´ ´ì ü= í ý
î þ

  

{ }min 20 , 17.14 17n = =  

ü  صحیح است 2لذا گزینه . 

E  12پاسخ سوال  : 

 10 0.6 0.8min 20 ,
0.21

n ´ ´ì ü= í ý
î þ

  

 { }min 20 , 22.85 20n = = 

ü  یح است.حص 3لذا گزینه  

E  13پاسخ سوال : 

اتصال کوتاه  یاناز جر یدنبا CSIاتصال کوتاه  یانجر .برابر بار باشد 1تا  7/0 ینب یدبا یدکل ینام یانرج
  .محل کوچکتر باشد

ü  صحیح است2لذا گزینه. 

E  14پاسخ سوال : 

  4-4-3-5-13بند  13مبحث  58صفحه 

ü   صحیح است.  1لذا گزینه 

E  15پاسخ سوال : 

  21مبحث  3-3-3-7-21طبق بند 
ده ش یهژنراتور و تا حد امکان بصورت مدفون تعب یزلدور از د یبه اندازه کاف یدبا یرهسوخت ذخ مخزن

محافظت شده و مقاوم در برابر انفجار قرار  يدر فضا یدبا یرهصورت مخزن سوخت ذخ ینا یرباشد. در غ
 اشد.شده ب یسه روز طراح يمصرف سوخت برا يساز یرهذخ يبرا یرهمخزن ذخ یتظرف یرد.گ
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üصحیح است. 4لذا گزینه

E16پاسخ سوال :

( ) 0.88
100%load

Tr heavy
SS ´

=  

cos
load

load
PS

f
=  

( )

2000 100%
0.8 2840

0.88r heavyTS kVA
´

= =  

( )

2000 50%
0.8 21930

0.57r lightTS kVA
´

= =  

  است. 3200kVAلذا ظرفیت تأمین مورد نیاز
هاي ویژه حیاتی و بسیار زیاد حساسشود که در ساختمانتوصیه می -1-3-5-13و طبق تبصره بند

خود در(       ) بار تقاضا50هاي فشار متوسط پست برق با %در صورت امکان و شرایط ترانسفورماتور
هاي در یک گروه دوتایی،رمدار تغذیه قرار گیرد تا در صورت از مدار خارج شدن یکی از ترانسفورماتو

ترانسفورماتور دیگر بتواند بصورت تمام بار، تابلوهاي اصلی فشار ضعیف هر دو ترانسفورماتور را که از
ینماید. و لذا از دو مجموعه دو تایطریق یک کلید کوپالژ با فرمان اتوماتیک به هم متصل اند تغذیه می

3200kVA   بایستی استفاده کرد. ترانس با ظرفیت کل هر مجموعه

ü  صحیح است1لذا گزینه.

E17پاسخ سوال :
 هککرداستفادهزیادعمرطولباالمپهايازبایداستزیادارتفاعچونوالیبالسالنروشناییبراي

هاویژگیاینهالیدمتالالمپ وباشدباالآنها) CRI:Color Rendering Index(رنگشاخصضریب
شاخصضریبسدیمالمپ وداردکمیعمر واستايرشتهالمپهايانواعازهالوژنالمپ. داردرا

  دارد.پایینیرنگ

üصحیح است3لذا گزینه.

E18پاسخ سوال :����(���) = √3 × 250 × 0.4 = 173.21 ���
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

����(���) = ���. �� × �. �� = ���. �� ��� ��������������گرد به پایین طبق گزینه ها ����(���)= ������ 
   

ü  صحیح است 2لذا گزینه. 

E  19پاسخ سوال : 

 1-9-2-1-مطابق با جدول پ

ü   صحیح است 1لذا گزینه. 

E  20پاسخ سوال : 

بندي جغرافیاي نیاز انرژي مترمربع واقع در شهر تبریز طبق جدول گونه 800ساختمان مسکونی با متراژ 
ـ سرمایشی مبحث  مبحث، ساختمان  4) تبریز نیاز انرژي زیاد دارد. و طبق پیوست 3(پیوست  19گرمایی 

  هاي مسکونی در گروه بندي کاربري الف هستند. 
ا در نظر گرفتن نوع کاربري الف و نیاز انرژي گرمایشی ـ سرمایشی زیاد ،؛ ب19مبحث  5و طبق پیوست 

صرفه جویی قرار  1) در گروه  4-2-2-19متر در شهرهاي بزرگ (طبق  1000و زیر بناي کمتر از 
 شود.  شامل صرفه جویی زیاد می 5-2-2-19گیرند که طبق می

ü  صحیح است.  3گزینه 

E  21پاسخ سوال : 

  ؛1-18-1-3-13ح و خ از بند  يمطابق بندها

ü  صحیح است 4لذا گزینه.  

E  22پاسخ سوال : 

  2-6-5-13مطابق با 

ü  صحیح است.  3لذا گزینه  

E  23پاسخ سوال : 

  .خواهد نمود یبرق رسان UPS یزلر مدت زمان قطع برق تا استارت دد

ü  صحیح است 1لذا گزینه . 
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E24پاسخ سوال :
  4-8-2-1شکل پ

üصحیح است. 4لذا گزینه

E25پاسخ سوال :
ها،ن یک ایزوالتور نیاز است ( تابلوي اعالم حریق خودش ایزوالتور دارد)  پس از تعداد زونوهر دو ز

  آید :تعداد ایزوالتورها به دست مییکی کم شود
1 8 1 7Z= - = -   تعداد ایزوالتور=

  کرد که خود تابلوي مرکزي اعالم حریق داراي ایزوالتور است. بهتر بود ، مشخص می

ü(قابل بررسی بیشتر). صحیح است1لذا گزینه  

E26پاسخ سوال :
هاي باحداقل ارتفاع کف به کف دو طبقه متوالی در هر سمت چاه آسانسور (آسانسور15-2-2-7-8

شود ) براي تعبیه درب طبقهدرب رو به رو شامل این مورد نبوده و به صورت مجزا در نظر گرفته می
دباشاین جدول میباشد و طبقاتی که ارتفاع آنها کمتر از ابعادمی 8-7-2-2-15آسانسور طبق جدول

  به عنوان طبقه توقف محسوب نشده و آسانسور نباید در آن طبقه توقف نماید. 

  
  .توقف دارد14طبق جدول فوق، در طبقه پنجم توقف ندارد لذا

üصحیح است. 2گزینهلذا  

E27پاسخ سوال :
  .2-6-5-13طبق بند

üصحیح است4لذا گزینه .
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E  28پاسخ سوال : 

  ؛6-10-1-مطابق پ

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  29پاسخ سوال : 

  یاري. و اخت یالزام یفضع یانجر یستمهايطابق با جدول حداقل سم

ü  صحیح است.  2لذا گزینه 

E  30پاسخ سوال : 

 ؛5-5-10-13طابق با جدول م

ü  صحیح است 3گزینه . 

E  31پاسخ سوال : 

شوند مانند سنسورها و کلیه  در سیستم هوشمند مدارهاي فرمان به سوییچ یا رله ماژول متصل می
هاي الکتریکی هم جداگانه به سوییچ یا رله ماژول هوشمند. همچنین مدارهاي قدرت یا مصرف کننده 

  شوند.  متصل می

ü  صحیح است 2لذا گزینه . 

E  32پاسخ سوال : 

  13مبحث  3-1-8-9-13آئین نامۀ  117بندهاي ح و خ  صفحۀ 
ü  صحیح است2 گزینه .  

E  33پاسخ سوال  : 

در این مدار ، با توجه به اینکه کنتاکت  باز کنتاکتور،  با شستی استارت موازي نشده است ، در نتیجه 
چراغ لحظاتی روشن و سپس خاموش می شود . ( و تا زمانی که شستی استارت را نگه داشته باشیم 

  چراغ روشن می ماند.) 

ü   صحیح است.  3گزینه 
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E34پاسخ سوال :
هواي چاهی که آسانسور را در خود جاي داده و بیش از دو طبقه امتداد داشته 1-8-2-2-15بندطبق

باشد باید مستقیماً یا از طریق موتورخانه به فضاي آزاد تخلیه شود. مساحت دریچه تخلیه هوا نباید کمتر
  درصد مساحت مقطع چاه آسانسور باشد. 1از

üصحیح است. 1لذا گزینه

E35پاسخ سوال: :
آمپراژ کلیدهاي قطع و وصل کننده بار ( مانند کلیدها تک پل ، دوپل ، گردان و ... ) باید بزرگتر و یا
مساوي جریان مجاز کلیدهاي خودکار مینیاتوري ( و یا هر نوع حفاظت دیگر) باشد . ( زیرا در صورتیکه،

و توسط حفاظت سري مربوطه ،به هر دلیل اضافه باري رخ دهد، کلیدهاي قطع و وصل مدار نسوزند
جریان اضافه بار قطع گردد.)

üاست.صحیح3گزینه

E36پاسخ سوال :

توجه : طبق هندبوك  85، صفحۀ13مبحث 2-12-1-7-13آئین نامۀ )ABBدر هارمونیک هاي ،
  ، هارمونیک ها در محاسبات سطح مقطع فاز هم عالوه بر هادي نول مؤثر می باشد. ) %33بیش از
üصحیح است. 1گزینه

E60: 37پاسخ سوال × 12 × 100 = 60000 × � ⇒ � = ساعت 1.2 = 1.2 × 60 =  دقیقه 72
üصحیح است. 2لذا گزینه  

E38پاسخ سوال :
ها،هاي الکترویکی حساس و گران قیمت و یا مشابه آناضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به بعضی از دستگاه

عالوه دیهاي فوق عالوه باکننده دستگاهیهتغذينماید. تابلوهامیها را مختلآسیب رسانده و کارکرد آن
باشد. داشتهیزبه خود را نصهاي الزم دیگر، تجهیزات برقگیر حفاظتی مخصوبر دارا بودن سایر حفاظت

  .)3-16-1-3-13(شکل شماره

üاست حصحی4لذا گزینه .  
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

E  39پاسخ سوال : 

 .متر از همکف است 21از  یشب ،Bحرکت  یرطول مس

ü   صحیح است. 2گزینه  

E  40پاسخ سوال  : 

   3-3-5-13مطابق با جدول 

ü  صحیح است..  1لذا گزینه 

E  41پاسخ سوال : 

هاي کامپیوتري تجهیزات به سوییچ با توپولوژي ستاره مشابه شبکه  IPدر سیستم آتش مرکزي تحت 
  یک از تجهیزات آتش مرکزي معمولی کاربردي ندارد. متصل میشووند و هیچ 

  
  
  
  
  
 
ü  صحیح است.  4گزینه 

E  42پاسخ سوال : 

 ید، باIPتحت  یاو اعالم خطر از نوع متعارف و  یصوت یستممدار بلندگوها در س یهکابل تغذ 13-9-5-7
 ینمشخصات ا یرشده باشد، سا یدمعتبر تول يبوده و براساس استانداردها یقاز نوع مقاوم در مقابل حر

 یصوت ستمیانتخاب شود. الزم به ذکر است که در س یستمسازندگان معتبر س یهطبق توص یدبا یزکابل ن
دار م یهتغذ يبرا یقربه استفاده از کابل مقاوم در مقابل ح یاعالم خطر، الزام یستممتعارف و بدون س

  .باشدیبلندگوها نم

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  43پاسخ سوال : 

  4-1طبق بند 

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

Server 

SwiTeh  

   
IP 

Box1 

IP 
Box2 

IP 
Box3 
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E44پاسخ سوال :
   9-6-10-1طبق ب

üصحیح است1گزینه .

E45پاسخ سوال :
متر از تراز متوسط40هاي با ارتفاع بیش از؛  براي ساختمان189صفحه 3؛ مبحث6-1-3طبق بند

  زمین باید حداقل دو آسانسور مناسب براي دسترسی نیروهاي آتش نشانی فراهم گردد. 
شها در برابر آتبراي آسانسور دسترس آتش نشانی، باید عالوه بر شرایط محافظت آسانسور-

  در سایر فصول این مبحث آمده است، شرایط زیر نیز تأمین شود :که
هر آسانسور دسترسی آتش نشانی باید به طور مستقل در یک شفت محافظت شده قرار داشته-

  باشد. 
  آسانسور دسترسی آتش نشانی باید به تمام طبقات دسترسی داشته باشد. -
ها باید حداقل یک ساعت و دری این آسانسورها باید به یک البی باز شوند، الباین آسانسور-

دقیقه مقاومت در برابر آتش باشد و به شفت محافظت شده یکی از45درب آن داراي حداقل
مترمربه وم14هاي خروج دسترسی مستقیم داشعته باشد. مساحت البی باید حداقلپلکان

  متر باشد.  45/2عرض آن حداقل
کیلوگرم) بوده، حداقل یکی از آنها داراي1000نفر (13رفیت حداقلآسانسور باید داراي ظ-

  قابلیت حمل برانکاد مطابق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان باشد. 
آسانسور باید داراي کلید آتش نشان باشد. -
: تمامی کابل ها و سیم هایی که در خارج از شفت آسانسور و اتاق 3مبحث190طبق صفحۀ-

دقیقه مقاومت90رار می گیرند و نیروي برق .... یا باید توسط ساختاري با حداقلآسانسور ق
  دقیقه مقاومت در برابر آتش باشند .90دربرابر آتش محافظت شوند یا داراي حداقل

üصحیح است. 2لذا گزینه

E46پاسخ سوال :
سیستم تهویه مکانیکی پارکینگ، باید در صورت -4-7-3-11-3، بند  3، مبحث198طبق بند صفحه

فعال شدن شبکه اسپرینکر آن بخش یا آن طبقه شروع به کار نماید. فعال شدن سیستم تهویه مکانیکی
یابخشتواند به وسیله یک سیستم کشف و اعالم حریق خودکار (از نوع کاشف دود) آن؛ همچنین می

آن طبقه صورت گیرد. 

üصحیح است. 3لذا گزینه
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 صادق عرب دکتر : مؤلف

E  47پاسخ سوال : 

خواهیم داشت :  اگر جریان نامی قطع اتصال  13مبحث  73صفحۀ  2-1-6-13طبق بند ث آئین نامۀ  
کیلوآمپر باشد ، باید یک سري فیوز یا کلید خودکار محدود  10تا  3کوتاه یک یا چند کلید مینیاتوري 

  آمپر منظور گردد. و ...   100اتصال کوتاه، باالدست آنها ... ، حداکثر با جریان کننده جریان 
 160و همچنین انتخاب فیوز  Aکیلو آمپر در نقطۀ  12در این سؤال ، با توجه جریان اتصال کوتاه  ·

 آمپر، متالشی می شود.  16آمپر ، کلید خودکار مینیاتوري 

ü  صحیح است.  2گزینه 

E  48پاسخ سوال : 

 .کند یاتصال را قطع م یودچهارم پر یکو کمتر از  ینیاتوريتر از م یعسر یوزچون ف

ü  صحیح است.  4لذا گزینه 

E  49پاسخ سوال : 

در ) …هاي عمومی باید وسیله مکالمه دو طرفه (تلفن و یا ؛ در ساختمان 10-6-4-2-15طبق بند 
  ها نصب شود).ور شود این وسیله در کلیه آسانس کابین نصب شود. (توصیه می

ü  صحیح است.  1لذا گزینه 

E  50پاسخ سوال  

ü  صحیح است.  4گزینه 

E  51پاسخ سوال : 

؛ دتکتورهاي کانالی در سیستم تهویه و هوارسانی با کانال  13، مبحث 197صفحه  33-1-4طبق بند 
هواي برگشت و یا رفت و یا هر دو و نیز کانال تخلیه هواي آن و نیز سیستم تخلیه هواي مستقل از 

لیه مدیریت تخهاي مذکور، سناریوي حریق و سیستم هوارسان و غیره باید با هماهنگی طراحان سیستم 
 دود و براساس استانداردهاي معتبر در نظر گرفته شود. 

ü  صحیح است.  3لذا گزینه 

E  52پاسخ سوال  : 

مرکز سیستم صوتی با اعالم خطر باید داراي خصوصیاتی از قبیل اولویت دادن به  ،2-5-9-13طبق بند 
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سیستم مدیریت هوشمندپخش خبرهاي خطر و نیز توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق و
 .) را داشته باشدBMSساختمان (

ü  صحیح است. 4لذا گزینه

E53پاسخ سوال :
ياصول اخالق حرفه ا 1-1بخش 5و 4طبق بند 4ینهگز

üصحیح است..  4لذا گزینه

E54پاسخ سوال :
یکاز درجهیمنجر به مجازات انتظامیقرارداد کتببدونيخدمات حرفه ایدخریايانجام کار حرفه ا

   .قانون)یهتا دو است ( اصالح

üصحیح است. 3گزینه

E55پاسخ سوال :
2 2 314 5 3 15.17
100

THD + =
= =

üصحیح است. 1گزینه

E56پاسخ سوال :
لیهاي فلورسنت معموهاي تخلیه در گاز (از قبیل المپبا توجه به گستردگی استفاده از المپ 7-1-5پ

در سیستم روشناییLEBهايو یا کمپکت، گازي، بخار سدیم، بخار جیوه، متال هالید و غیره) و چراغ
سرعت متغیرهاي برق بدون وقفه، سیستمهاي غیر خطی از قبیل دستگاهو همچنین مصرف کننده

موتورها و یا راه انداز نرم موتورهاي برقی، منابع تغذیه الکترونیکی و غیره در تاسیسات برقی که موجب
ولت440و کار خازن (بانک خازن) حداقلیگردند، الزامی است که ولتاژ نامهارمونیک مییانایجاد جر

انتخاب گردد.

üصحیح است. 1گزینه

E57پاسخ سوال :
)سیمه 4ها سیستمینهدر همه گز )TNCبا توجه به اینکه؛2-12-7-13مدنظر است ولی طبق بند
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 .فاز باشدتواند نصفمیباشد سطح مقطع سیم نول %15کمتر از )14( درصدهارمونیک سوممیزان

üصحیح است. 2لذا گزینه

E58پاسخ سوال :
) درUPSدستگاه برق بدون وقفه (یهتغذي) در ورودN(ینقطه خنثینالترم4-4-6-5-13طبق

دار دارد با حداقل سطح مقطع برابر با سطح مقطعیقعايهادیقاز طریدسه فاز، بایروينیستمس
 .وصل گرددیناتصال زمیاصلینهشیاینالبه ترمیرونیستمسیناتصال زميهاد

üصحیح است. 3گزینه

E59پاسخ سوال :
) درUPSدستگاه برق بدون وقفه (یهتغذي) در ورودN(ینقطه خنثینالترم4-4-6-5-13طبق

دار دارد با حداقل سطح مقطع برابر با سطح مقطعیقعايهادیقاز طریدسه فاز، بایروينیستمس
 .وصل گرددیناتصال زمیاصلینهشیاینالبه ترمیرونیستمسیناتصال زميهاد

üصحیح است. 1لذا گزینه

E60پاسخ سوال :
دستگاه برقیهتغذي) در ورودPEN(خنثی–ینقطه حفاظتینالترم1-4-6-5-13يطبق بندها

UP با حداقل سطح مقطعداریقعايهادیقاز طریدسه فاز، باTN-Cیروينیستم) در سSبدون وقفه (
و هصل شدویناتصال زمیاصلینهشیاینالبه ترمیرونیستمسیناتصال زميبرابر با سطح مقطع هاد

) PEN(خنثی–یمشترك شده حفاظتینالبه ترمیدبایز) نPEN(خنثی–یحفاظتيعالوه بر آن هاد
  دستگاه متصل گردد. 

13-5-6-4-2UP  -یحفاظتيبه هادTN-Cیروينیستم) در سSبدنه دستگاه بدون وقفه (
گردد.یوصل ميبرق ورودیه) مدار تغذPEN(یخنث

ü(نیاز به بررسی بیشتر).صحیح است2لذا گزینه  
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