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توسعه آموزش عالی در کشور در سال های اخیر، موجب افزایش نیروی انسانی متخصص در سطح 

کشور گردیده که بعضا آموزش های دریافتی در دانشگاه ها دارای کیفیت چندانی نبوده و عدم 

بین دانشگاه و صنعت باعث گردیده که بسیاری از این فارغ التحصیالن نیاز به  ارتباط کافی و کامل

طی دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای در زمینه کاری خود داشته باشند. در همین راستا، مرکز 

با هدف ارتقای سطح علمی و  9731آموزشهای تخصصی کاربردی اندیشه رسای شریف از سال 

انشگاهی رشته های گوناگون صنعت ساختمان اقدام به برگزاری دوره های عملی فارغ التحصیالن د

 آموزشی کاربردی نموده است :

ویژگی های اصلی این آموزش ها به روز بودن، منطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی، کاربردی 

ی فنی بسیار و منطبق با نیاز صنعت ساختمان و استفاده از اساتید فوق العاده مجرب در تخصص ها

خاص می باشد. بر همین اساس انتشار کتب و جزوات آموزشی مورد نیاز چنین آموزشهایی در این 

مرکز همواره توانسته است برای بسیاری از افرادی که امکان حضور در دوره های آموزشی را ندارند 

 مفید فایده باشند.

ند جناب آقای مهندس عرب صادق جلد تالیف شده است که توسط استاد ارجم 2کتاب پیش رو در 

در زمینه آمادگی جهت آزمون های نظام مهندسی در رشته تاسیسات برقی ساختمان بر اساس 

ساله ارایه آموزشهای تخصصی ویژه آمادگی آزمون ورود به حرفه بر اساس آخرین آزمون  91تجارب 

 است. در این مرکز، جمع آوری و تدوین گردیده 9713های برگزار شده تا سال 

استفاده از این کتاب نه تنها برای افرادی که قصد قبولی درآزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات 

برقی را دارند بسیار راه گشاست، بلکه با توجه به ارایه کاربردی مباحث حتی، مسیر  بسیار روشنی 

 به وجود می آورد. از شیوه های گوناگون طراحی، نظارت و اجرا را برای خواننده در صنعت ساختمان

با توجه به گستردگی مطالب و تخصصی بودن موضوعات ارائه شده و با تمام تالش صورت گرفته در 

تهیه این اثر، در صورت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در بهبود آن از طریق شماره تماس 

 در چاپ های بعدی مارا یاری فرمایید.  99491244-429

ت استاد ارجمند آقای مهندس عرب صادق که با قلم توانای خود قبول در پایان مجددا از زحما

زحمت تدوین این کتاب را نمودند قدر دانی می گردد، همچنین از همکاران دیگر موسسه که زحمت 

تایپ، ویرایش،بازبینی ادبی،طراحی جلد و سایر امور را به عهده داشته و با کمال دقت، در تهیه این 

 تشکر و امتنان فراوان دارد. کتاب نقش داشته اند

 

 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی                                                                               

 مدیر چاپ و نشر موسسه اندیشه رسای شریف  

 

 سخن ناشر



 

 

 

 

ندسی( همواره مورد توجه داوطلبین مهآزمون های ورود به حرفه مهندسان)نظام   با نام و یاد خدای مهربان

آزمون بوده است و پس از قبولی و اخذ پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی، مسیر جدیدی در آینده 

 اشتغال متخصصین و متقاضیان فعالیت حوزه نظام مهندسی باز می نماید. 

چندین سال اخیر، آزمون های متعدد و متفاوت نظام مهندسی برگزار شده است و این آزمون ها مسیر مطالعه 

 منابع آزمون را برای عزیزان داوطلب مشخص می نماید. 

برای قبولی، مرور سواالت ادوار قبل، بسیار مهم و کاربردی است و آنچه حائز اهمیت است، ارائه پاسخ نامه 

 به حل ابهامات قابل پیش بینی داوطلبین عزیز است. مفهومی و تکیه

در این مقال، ارائه دهنده پاسخ نامه بایستی با چالش های داوطلبان محترم به صورت رودررو در کالس های 

 آمادگی آزمون نظام مهندسی آشنا باشد.

 و نیز از دانش آکادمیک و علمی و هم زمان کاربردی و صنعتی کافی برخوردار باشد.

عی شده در ارائه این کتاب از تمام تجربیات کالسی و تدریس خود، چه در کالس های حرفه ای و تخصصی و س

چه کالس های دانشگاه و نیز سوابق حرفه ای خود در نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری استفاده 

 نمایم.

کدام از این دو بخش، شامل دو بخش کلی طراحی و نظارت تقسیم شده است و جلد اول هر  بهاین کتاب 

)پس از تفکیک کامل و رسمی آزمون  05و جلد دوم، آزمون های پس از اسفند  05آزمون های قبل از شهریور 

نظارت و طراحی( می باشد تا داوطلبین محترمی که آزمون های قدیم را در اختیار دارند، مجبور به تهیه مجدد 

 د دوم نظارت را خریداری نمایند.کل کتاب نشوند و فقط جلد دوم طراحی و جل

در این کتاب، طبقه بندی موضوعی مسائل آزمون انجام شده است و روش های حل به صورت درس مختصر و 

داوطلبین از عهده حل سواالت  ،حاوی توضیحات تکمیلی می باشد تا در صورت تغییر سوالنکات مفهومی 

 جدید نیز برآیند.

بقه و قدمت خود در حوزه ی دوره های نظام مهندسی و کارشناس رسمی موسسه اندیشه رسای شریف، با سا

شناسایی نموده است و آنها را به  :سال فعالیت اخیر 69دادگستری، نیاز داوطلبین آزمون را در طی حدود 

 .نموده استمؤلفین خود جهت اعمال در کتاب گوشزد 

د و موسسه آموزشی و نشر اندیشه رسای شریف از زحمات همه عزیزان که در این کتاب بنده را همراهی کردن

 کمال تشکر را دارم.

نیز به استحضار داوطلبین می رساند بنده هیچ کتاب حل المسائل با هیچ موسسه و انتشارات دیگری ندارم و 

با کپی کاری ناشیانه و از کانال های تلگرامی و فضای مجازی جمع آوری شده، تألیف با نام بنده کتاب هایی که 

 بنده نمی باشد.

 

 با تشکر مهدی عرب صادق                                                                  

  مدرس نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری تأسیسات

 

 

 

 سخن مؤلف



 

 فصل اول

 ارتینگ نیرو و هایسیستم
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 اندیشه رسای شریف

 59شهريور 

 ؟های زیر در خصوص اتصال زمین به سیستم صاعقه گیر صحیح استکدامیک از گزینه -9

   سیستم صاعقه گیر باید دارای اتصال زمین مخصوص خود بوده و الزامی به وصل به ترمینال  (6

 اصلی یا شینه اتصال زمین نمی باشد. 

     ( سیستم صاعقه گیر باید دارای اتصال زمین مخصوص خود بوده و به ترمینال یا شینه اتصال 6

 زمینه نیز همبند گردد. 

      ( هادی نزولی سیستم صاعقه گیر می تواند مستقیما به ترمینال اصلی یا شینه اتصال زمین 3

 وصل گردد. 

 ین سیستم صاعقه گیر می تواند با اتصال زمین سیستم حفاظتی مشترک باشد. ( اتصال زم6

 

 های تلفن صحیح است؟های اتصال زمین کابلهای زیر در خصوص هادیکدامیک از گزینه -2

   های تلفن باید مستقیما از طریق یک هادی حفاظتی به سیستم های اتصال زمین کابلهادی (6

 تصل شود.هم بندی اصلی ساختمان م

      های تلفن باید مستقیما از طریق یک هادی حفاظتی به شینه های اتصال زمین کابل( هادی6

 ارت نزدیک ترین تابلوی برق متصل شود. 

   های تلفن باید به ترمینال زمین جعبه اصلی سیستم تلفن وصل های اتصال زمین کابل( هادی3

 زمین ساختمان متصل شود.  سپس از طریق یک هادی حفاظتی به الکترود

       های تلفن باید های اتصال زمین کابلهادی TN-C-S( در صورت استفاده از سیستم نیروی 6

 سیستم توزیع ساختمان متصل شود. PENمستقیما از طریق یک هادی حفاظتی به هادی 
 

انجام کدام آزمون برای احراز اطمینان نسبت به قطع به موقع مدار در اثر تماس غیر مستقیم  -7

 الزامی است؟

 اندازه گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه  (6

 ( اندازه گیری مقاومت الکترود زمین 6

 های اصلی و اضافی ( تداوم هم بندی3

 ( هر سه گزینه صحیح است. 6

 

 ؟ با توجه به شکل زیر مناسب ترین سطح مقطع کابل هم بندی سینی فلزی چه مقدار می باشد -9

 میلی متر مربع  669 (6

 میلی متر مربع  59( 6
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 اندیشه رسای شریف

 میلی متر مربع  65( 3

 میلی متر مربع  669( 6

 

 

 

 

 

 

کدام گزینه در خصوص مهمترین و آخرین روشی که بشر در پیشگیری از برق گرفتگی ابداع -5

 ؟نموده صحیح است

 عایق کردن محیط (6

 ( هم بندی برای ولتاژ کردن 6

 ( در مدارهای برقRCDلی )( نصب کلید جریان تفاض3

 ( اتصال نقطه خنثای سیستم نیرو به زمین 6

 

های خروجی چهار کابل ورودی و تمام کابل TNچه در یک تابلو برق سه فاز در سیستم چنان -6

 ؟های زیر صحیح استکدامیک از گزینه ،رشته باشند

 باشد.  TN-Cسیستم نیروی تابلو می تواند  (6

  های تابلو برای مصرف موتورهای سه فاز اتصالتابلو با فرض اینکه خروجیسیستم نیروی ( 6

 باشد. TN-Sمثلث و راه اندازی مستقیم باشد می تواند 
 می باشد.  TN-C( سیستم نیروی تابلو فقط 3

 هر دو صحیح است. 6و  6های ( گزینه6

  

 .خ دهیدپاسزیرسوال 2 های آن بهبا توجه به مدار شکل زیر و داده :مسئله

 .( می باشدbRبرابر مقاومت اتصال سیستم نیرو ) 7 ،(aRمقاومت اتصال زمین حفاظتی مشترک برق )
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 اندیشه رسای شریف

 

( )a bR R 3 

 چقدر می باشد؟ tUولتاژ تماس  -3

 ولت  665 (6

 ولت  76.7( 6

 ولت  57.5( 3

 ولت  676.5( 6

 

ولت(  54چقدر باشد که ولتاژ تماس از حد مجاز )bRبه  aRدر مدار شکل سوال قبل نسبت  -1

 تجاوز نکند؟

6)a bR R 

6 ).a bR R0 227 

3 )a bR R
1
3

 

6 ).a bR R0 666 

 

تابلوی ساختمان نگهبانی این پروژه با  .می باشد S-TNسیستم نیروی برق پروژه ای به صورت  -1

mmکابل    24 16 1 از تابلوی اصلی برق تغذیه شده است. بعد از مدتی کابل ارت تابلوی  16

با توجه به  نگهبانی در مسیر قطع شده و امکان اجرای کابل کشی مجدد برای آن وجود ندارد.

 های زیر مناسب است؟توضیحات ارائه شده کدامیک از گزینه
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 اندیشه رسای شریف

 اتصال شینه نول تابلوی نگهبانی به یک الکترود زمین مستقل  (6

 ( اتصال شینه نول و ارت تابلوی نگهبانی و اتصال آن به یک الکترود زمین اساسی 6

 ( اتصال شینه نول و ارت تابلوی نگهبانی 3

 ه ارت تابلوی نگهبانی به یک الکترود زمین مستقل ( اتصال شین6

 

های های زیر در خصوص سیستم هم بندی برای هم ولتاژ کردن جهت ریلکدامیک از گزینه -94

 آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن صحیح است؟

 باید یک الکترود زمین مستقل برای این کار پیش بینی کرد.  (6

 مینال اصلی سیستم اتصال زمین برای این کار استفاده کرد. ( می توان توسط یک کابل از تر6

       ل و هم بند شده با سیستم ارت مجموعه برای این کار پیش ( باید یک الکترود زمین مستق3

 بینی کرد. 

 های آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن وجود ندارد. ( الزامی برای هم بند کردن جهت ریل6

 

چنانچه در وروی یک تابلوی برق آپارتمان مسکونی از کلید  TN-S در یک سیستم نیروی -99

استفاده شود در صورت اتصال سیم نول و ارت داخل یک پریز  RCDخودکار مینیاتوری و کلید 

 ؟های زیر صحیح استکدامیک از گزینه

 هیچ گونه اتفاقی برای برق واحد مسکونی صورت نمی گیرد.  (6

 قطع می گردد.  RCDط کلید ( کل برق واحد مسکونی توس6

 ( کلید خودکار مینیاتوری مدار پریز مربوطه قطع می گردد. 3

 ( کل برق واحد مسکونی توسط کلید خودکار مینیاتوری ورودی قطع می گردد.6

  

به چه منظوری  TNمحدودیت حداکثر دو اهم برای مقاومت الکترود زمین در سیستم نیروی  -92

 ؟می باشد

 عملکرد سریع کلیدهای حاظتی در صورت اتصالی اتفاقی یک هادی فاز خط هوایی با زمین  (6

 ( کاهش ولتاژ تماس در بدنه تجهیزات الکتریکی در صورت اتصال هادی فاز به بدنه تجهیزات 6

( کاهش ولتاژ تماس در بدنه تجهیزات الکتریکی در صورت اتصالی اتفاقی یک هادی فاز خط 3

 ن هوایی با زمی

 ( عملکرد سریع کلیدهای حفاظتی در صورت اتصال هادی فاز با بدنه تجهیزات 6

o  59بهمن 

تجهیزات فشار متوسط و فشار ضعیف و نقطه های در یک پست برق )ترانسفورماتور( اگر بدنه -97
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 اندیشه رسای شریف

 پاسخ سؤاالت فصل اول

 9پاسخ سوال: 

 انواع الکترود اتصال زمین:

 الکترود سیستم  -الف

 الکترود صاعقه گیر -ب

 الکترود سیستم مخابراتی -ج

گیر و اتصال زمین تأسیسات نباید مشترک باشند زیرا موجب برق دار شدن ارت موجود صاعقه 

 متر( الزم است. 69در ساختمان می شود پس وجود دو اتصال زمین اساسی )حداقل به فاصله 

متر بین دو ارت ممکن نباشد باید از جرقه گیر در ورودی تابلوی برق  69اگر ایجاد فاصله 

 و کابل تلویزیون جهت جلوگیری از اثر موج های برگشتی استفاده کرد. ساختمان ، خطوط تلفن

از طرفی اگر دو ارت مستقل باشند اختالف ولتاژ زیاد بین این دو ارت ایجاد می گردد لذا عدم 

 ینمانند از ب یممکن است منشأ خطرات یکیالکتر یدر همبند یرصاعقه گیستمارت س اتصال

 یستمس پسدر بتن شود،  یدگیو بروز ترک یکسواز  یو آتشسوز یدر برابر برقگرفتگ یمنیرفتن ا

 ینهارتش ییااصل ینالبا ترم یبه خود بوده ول یاختصاص یناتصال زم یدارا یدبا یرصاعقه گ

 .همبند شود

در این حالت هم منجر به خطراتی خواهد شد لذا ناچار به استفاده از برق گیر ها در ورودی کابل 

 سبت به زمین است.های فاز و حتی نول ن

نکته مهم آن است که برق گیر باید در ورودی ترین نقطه ساختمان و حتی قبل از کلید ها، 

 جهت حفاظت کلید ها نصب گردد تا خود کلید ها نیز محافظت گردد.

  صحیح است. 2لذا گزینه 
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 اندیشه رسای شریف

   2پاسخ سوال: 

 ،63مبحث  65صفحه  63-8-6-8با توجه به بند 

سیم ها و کابل های تلفن باید از طریق یک هادی حفاظتی، ترمینال هادی های اتصال زمین 

 زمین جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به الکترود زمین ساختمان متصل کنند.

  صحیح است 7لذا گزینه. 

  3پاسخ سوال : 

 صحیح است. 6گزینه  66مبحث  56صفحه  66-7-8 -6با توجه به بند 

و برای قطع به موقع مدار باید جریان  تماس با بدنه برق دار ایجاد شده است ،در تماس غیر مستقیم

اتصال کوتاه مدار از جریان عملکرد کلید در زمان مطمین بیشتر باشد لذا باید امپدانس مسیر اتصال 

 کوتاه در نظر گرفته شود.

)در سیستم  .ترانس است امپدانس حلقه اتصال کوتاه فاز و نول و ،بدنه ای که با فاز تماس پیدا کرده

TN ) 

  صحیح است.  9لذا گزینه 

sc

SC

V

I
Z


3  

بایستی ولتاژ تماس نیز کاهش یابد لذا مقاومت الکترود زمین بایستی اندازه گیری شود و هم بندی 

 .اندازه گیری سطح اتصال کوتاه است TNبررسی گردد. منتهی اصلی ترین آزمون در سیستم 

  4پاسخ سوال : 

کمتر باشد و لزومی ندارد در هر شرایطی بیشتر از  mm26سطح مقطع هادی هم بندی اصلی نباید از 

mm225 باشد، نیز باید از نصف سطح مقطعPE  مدار( )
1

240
2

نیز بزرگتر باشد ولی لزومی ندارد  

 باشد.  mm225بیش از 

  صحیح است.  7بنابراین گزینه 
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 اندیشه رسای شریف

  5پاسخ سوال : 

 

 ، همبندی اضافی مطمئن ترین روش است.  669صفحه  63راهنمای مبحث  696-6با توجه به بند 

  صحیح است.  2لذا گزینه 

  6پاسخ سوال : 

 6در این تابلو ها  TNSراه اندازی  مستقیم موتورهای القایی سه فاز و با اتصال مثلث، نول ندارند لذا 

 .سیم است

 .سیم دارند 6کابل  TNCتغدیه بارهای معمولی نیز در سیستم 

  صحیح است.  9لذا گزینه 

  7پاسخ سوال : 

 

( ) .fu   
400 3

172 5
43

 

  صحیح است.  9لذا گزینه 

  8پاسخ سوال : 

 طبق مدار و توضیحات پاسخ سوال قبل:

( )( )
( )

.

f

R
u

R







 


 

400
50

13
0 27
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 اندیشه رسای شریف

  صحیح است.  2لذا گزینه 

  9پاسخ سوال : 

در شرایط موجود که سیم ارت از تابلوی نگهبانی قطع شده است، سیمی رها است که اتصالی به زمین 

به بدنه های هادی وصل گر آن بودن سیستم، سمت دی TNسیستم ندارد و از طرفی قبال به علت  

می  TTبوده است، اکنون اگر این سیم به زمین اتصال یابد سیستم موجود از تابلوی نگهبانی به بعد 

 شود که هم استفاده از آن غیر مجاز است و هم تمهیدات حفاظتی خاصی می خواهد.

ه نول منبع اتصال یافته است پس اگر شینه ارت و نول در تابلوی نگهبانی اتصال یابد سیم ارت نهایتا ب

برای  6-6-6پ-63)طبق  TNCو قبل از آن )به سمت منبع(  TNSو سیستم بعد از تابلوی نگهبانی 

یا استفاده از هادی مشترک حفاظتی  TNC، سیستم  69mm6و بیشتر از  mm6 69مقاطعسطوح 

می شود بعلت کمتر بودن مصرف مشترکین  TNCSمجاز است(است که سیستم کلی  PENخنثی 

آمپر )چون تابلوی اصلی نیست و صحبتی از مصرف نشده است( نیازی به الکترود زمین اساسی  69از 

 نخواهد بود.

 صحیح است. 7لذا گزینه 

  01پاسخ سوال : 

( ، اتصال 36)صفحه  65از مبحث   66-6-6-6-65( و بند  06صفحه  6-6)بند پ  63طبق مبحث 

ی برای سیستم آسانسور و همچنین سیستم همبندی برای هم ولتاژ کردن جهت ریل های زمین

 آسانسور و قطعات فلزی ثابت آن، مطابق مفاد مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می شود.

  صحیح است.  2گزینه 

  00پاسخ سوال : 

بودن سیستم است تا جریان  TNSجدابودن سیم ارت از نول یا بعبارتی  RCDاولین شرط عملکرد 

نشتی و نقض معادله زیر)مثال اتصالی بین ارت و نول در داخل پریز اگر از مدار کلی توسط مصرف 

تشخیص  RCDکننده ها باری کشیده شود یا بعبارتی حداقل یک مصرف کننده روشن باشد ( توسط 

 داده شود.


