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 1(گسینو 1ضٌال 

S=√[(10+12*cos sin-1 (6.6/12) +20 *0.8 )2 +(10+6.6+20*0.6)2] 

S= 46 KVA ⇒ I = 46/(√3*380) =70A 

 

 2(گسینو 2ضٌال 

Cos α = 0.9   ⇒  Q = Ptgα ⇒  Q=3600 tg cos-1 0.9 = 1743 

 

 2( گسینو 3ضٌال 

delta Umax = 5%  ⇒  delta Umax = 5%*220=11V                 

 U=220-11=209 V  حداقل قابل قبٌل ⇒

 .، کنتاکتٌر ًصل نویشٌد 181Vپص با ًجٌد 

 

 4(گسینو 4ضٌال 

در خازى ، کنتاکتٌر کوی ًصل هانده ً   25mAبا تٌجو بو ًجٌد هیساى ذخیره جریاى بو اندازه 
 .ضپص قطع هیشٌد

 

 4(گسینو 5ضٌال 

 .نداشت ً ضونا باعث برًز جریاى خازنی زیاد نیس نشدچٌى باید افت ًلتاژ 

 

 2( گسینو 6ضٌال 

 .ىر دً بو صٌرت برابر در برابر نفٌذ اجطام )عدد اًل (حفاظت شده اند IP44ً IP41 زیرا

 

 4( گسینو 7ضٌال 
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RB  ≤  (RE X 50)/(220-50)   ⇒ RE  ≤ 2.9 

 

 4(گسینو 8ضٌال 

n=Round up(بر ىفت طٌل چاه هنيای یک تقطین)= Round up (50-1)/7 +1  ⇒  8عدد 

 

 1( گسینو 9ضٌال 

 . ضریعتر عول نواید B برای اینکو ضلکتیٌیتو رعایت گردد باید کلید

 

 3( گسینو 11ضٌال 

A ≥ (Isc √t)/k ⇒ A ≥ (15000√0.2)/143 

X LPE ⇒ K=143      ⇒ A ≥ 46.9  ⇒ 50mm2 کابل
 

 

 1(گسینو 11ضٌال 

 .حرین درجو دً نیاز بو هجٌز از ًزارت نیرً اضت برای ایجاد بنا در

 

 3(گسینو 12ضٌال 

 .، تجيیسات تيٌیو هطبٌع ، پاضخ ضٌال اضت 21بر اضاش هبحث 

 

 2(گسینو 13ضٌال 

VSD  با کنترل ًلتاژ ً فرکانص ، دًر هٌتٌر را کنترل هی نواید. 

 

 3(گسینو 14ضٌال 
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 .خٌاىد بٌد 3، گسینو  21بر اضاش هبحث 

 

 (15ضٌال 

 

 4(گسینو 16ضٌال 

60*15*0.2=180 kw 

 .هٌرد اضتفاده اضت B با تٌجو بو ضٌال ، هنحنی

 

 2(گسینو 17ضٌال 

I=s/(√3V) = 630000/(√3*400)=909A ⇒ In = 1000A           Ir=909/1000=0.91 

 

 3(گسینو 18ضٌال 

Isc = In / %uk   ⇒ 909/0.04=22.7 KA 

 .ىطتندً توام کلید ىا هثل ىن 

 

 1(گسینو 19ضٌال 

QA1=QA2=QA3=22.7 KA 

QB1=QB2=QB3= 2*22.7 KA  = 45.4 KA 

 

 2(گسینو 21ضٌال 

QA1=QA2=QA3= 2 * 22.7 KA =45.4 KA 

QB1=QB2=QB3= 3 * 22.7 KA = 68.1 KA 
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 2(گسینو 21ضٌال 

 ضریب ىوجٌاری * ضریب دها  = Kt ضریب تصحیح

PVC=1*0.73=0.73     کابل ىر ضینی ششضو ضینی در  

XLPE=1*0.73=0.73    ضو ضینی در ىر ضینی شش کابل  

 

 3(گسینو 22ضٌال 

IL = P/(√3Vcos p)  = 30000/(√3*380*0.85)=53.62 

 1991ضریب دها =  ⇒ XLPE ً T=40ºC کابل

 = kt = 0.91*0.73=0.6643 ⇒  I'L ⇒     1973ضریب نصب ً ىوجٌاری = 

53.62/0.6643=80.71A 

 

 4(گسینو 23 ضٌال

IY/delta  = Imotor / √3 = 46.6 A 

 

 2( گسینو 24ضٌال 

 15بر اضاش هبحث 

 

 3( گسینو  25ضٌال 

 

 1(گسینو 26ضٌال 

 

 4(گسینو 27ضٌال 
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 1( گسینو 28ضٌال 

ct= (V*3600*K)/T = (0.75*3600*2)/0.4 =13500 

 

 4( گسینو 29ضٌال 

 1924mحداکثر ارتفاع پلو  15بر اضاش هیحث 

 عدد پلو 21                                      20.4=49/0.24

 

 3(گسینو 31ضٌال 

 پلو در خرًجی 3پلو در ًرًدی ً  3

⇒  21+3+3=27      ⇒    27*2*75 = 4050 kg 

 

 2(گسینو 31ضٌال 

 

 4(گسینو 32ضٌال 

 

 4(گسینو 33ضٌال 

 

 1(گسینو 34ضٌال 

 

 3(گسینو 35ضٌال 

 

 4(گسینو 36ضٌال 
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 2(گسینو 37ضٌال 

RKIn ≤ 50  ⇒ R*5*200 ≤ 50 ⇒ R≤0.05 

 

 3(گسینو 38ضٌال 

RKIrelay ≤ 50 ⇒ R*1.25 Irelay≤ 50 ⇒ R*1.25 *(1*200)≤ 50 ⇒ R ≤ 0.2 

 

 

 2(گسینو 39ضٌال 

 

 3(گسینو 41ضٌال 

 

 4(گسینو 41ضٌال 

 

 (42ضٌال 

 

 3(گسینو 43ضٌال 

cos tg-1
phi1= cos tg-1 30000/50000=0.857 

cos tg-1
phi2= cos tg -1 36000/60000=0.857 

Cos phi  ، پص انرژی بیشتر = پٌل بیشتر ىا برابر ، دیواند ىا برابر 

 

 3(گسینو44ضٌال 

Zsc ≤ 220/(2*200)⇒ Zsc ≤ 0.55 
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 1(گسینو 45ضٌال 

St= 900 KVA 

900/Uk   =   (500/6) + (400/5) ⇒Uk =5.51% 

Trans 1⇒  500*(5.51/6)*(850/900)=434 KVA  

 

 4(گسینو 46ضٌال 

 

 1(گسینو 47ضٌال 

 

 2(گسینو 48ضٌال 

 

 4(گسینو 49ضٌال 

 

 1(گسینو 51ضٌال 

 

 2(گسینو 51ضٌال 

 

 3(گسینو 52ضٌال 

R=(100/(2π*3))[log (((8*3)/0.02) -1)] =11.03 

 

 2(گسینو 53ضٌال 

11.03*0.13=1.43 
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 1(گسینو 54ضٌال 

 

 4(گسینو 55ضٌال 

Isc = In / %uk   ⇒ [1250000 / (√3*400)] / 0.06 = 30.07 KA 

 

 3(گسینو 56ضٌال 

30.07 KA+6* [600000/0.92] / [√3*400*0.92] = 36.21 KA 

 

 3(گسینو 57ضٌال 

 

 3(گسینو 58ضٌال 

 

 4(گسینو 59ضٌال 

 

 4(گسینو 61ضٌال 

400*(99/94)=421 

 


