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 0            99اسفند    تراظن-یقرب تاسیسات                               ( 09006660390شماره تلفن تماس:  –)مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز 

ترین روش مناسب از سه محل ورودی و به صورت یکپارچه کنترل گردد، باشد،میمدار تک فاز  6قرار است روشنایی یک سالن بزرگ که شامل  -0

  باشد؟میکنترل چه 

 های ورودی های قطع و وصل در محلای و شستیرله ضربه استفاده از کنتاکتور، (1

 های ورودی های قطع و وصل در محلاستفاده از کنتاکتور و شستی (2

 های ورودی استفاده از کنتاکتور و کلیدهای تبدیل در محل (3

 های ورودی ای و کلیدهای تبدیل در محلرله ضربه استفاده از کنتاکتور، (4

شنایی یک سالن با چند ورودی استفاده از کلید چون کنترل یکپارچه مد نظر است باید از یک کنتاکتور استفاده شود. همچنین جهت رو  صحیح است. 3گزینه 

 تبدیل مناسب تر از کلیدهای قطع و وصل ساده است. 

  های زیر در خصوص اجرای لوله به صورت روکار روی دیوار و یا سقف صحیح است؟کدامیک از گزینه -2

  هر نوع جنس لوله شرایط خاص خود را دارد. (1

  یوار و یا سقف فاصله داشته باشد.متر از دمیلی 6لوله باید حداقل  (2

  متر از دیوار و یا سقف فاصله داشته باشد.میلی 10لوله باید حداقل  (3

  تواند با دیوار و یا سقف تماس داشته باشد.میلوله  (4

 111نشریه  2-4-8-1( یا بند 44)صفحهمبحث سیزدهم  6-2-6-13مطابق بند   صحیح است. 2گزینه 

  های زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه پذیر نباشد،بلوی برق سه فاز امکان متعادل کردن بارهای خروجی تابلو بین فازها امکانچنانچه در یک تا -3

  باید سطح مقطع هادی خنثی را معادل سطح مقطع هادی فازها انتخاب کرد. (1

  باید سطح مقطع هادی فازها و سطح مقطع هادی خنثی را افزایش داد. (2

  د سطح مقطع هادی فازها را افزایش داد.بای (3

  وسیله حفاظتی تابلو باید هادی خنثی را نیز قطع کرد. (4

در بارهای نا متعادل به علت عبور جریان از هادی خنثی ، برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد هادی خنثی، سطح مقطع آن را برابر   صحیح است. 0گزینه 

 ی گیرند. سطح مقطع هادی های فاز م

  باشد؟میآمپر صحیح  25های زیر در مورد قدرت قطع یک کلید خودکار مینیاتوری با جریان نامی کدامیک از گزینه -4

1) 500 A                 2 )25 A                          3 )6 KA    4 )250 A  

 قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در رنج کیلو آمپر است و مقدار آن بسته به آمپراژ نامی و شرکت سازنده متفاوت است.  صحیح است. 3گزینه 

 ز گزینه زیر در خصوص مدار تغذیه کننده بلندگوها صحیح است ؟اکدامیک  -9

 ادی دارای پرده فلزی زمین شده باشد ، باید در داخل لوله فوالدی اجرا گردد. بلندگوها فاقد هچنانچه خط تغذیه  (1

 باشد.  چنانچه خط تغذیه بلندگوها دارای هادی پرده فلزی زمین شده باشد ، اجرای آن در داخل لوله پالستیکی بالمانع می (2

 باشد.  ه باشد ، اجرای آن در داخل لوله پالستیکی مجاز میصرفنظر از اینکه خط تغذیه بلندگوها دارا و یا فاقد هادی پرده فلزی زمین شد (3

 هر دو صحیح است.  2و  1گزینه  (4

 (66)صفحهمبحث سیزدهم  3-4-8-13مطابق بند  صحیح است . 4گزینه 

  بر روی دیوار چقدر است و نوع بست کابل چگونه باید باشد؟ های برق )بدون لوله(حداقل فاصله نصب کابل – 6

 متر با بست پالستیکی دو پیچه سانتی 2حداقل  (1

 متر با بست فلزی دو پیچه سانتی 2حداقل  (2

 متر با بست فلزی یک پیچه سانتی 1حداقل  (3

 کابل باید به دیوار چسبیده باشد و با بست پالستیکی دو پیچه  (4

 (90)صفحهمبحث سیزدهم  2-0-6-03مطابق بند  صحیح است. 0گزینه 
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)از ضرایب  مسکونی چند آمپر باید باشد؟تک فاز مورد استفاده در واحدهای   16Aحفاظت یک مدار شامل پریزهای کلید مینیاتوری برای   -7

 شود.(میکاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری صرفنظر 

16تواند از میبر حسب نیاز  (1 A .16باید ( 2                      نیز بیشتر باشد A .باشد  

16نباید از   (3 A .باشد.ها برای حل مسئله کافی نمیادهد( 4                                               بیشتر باشد  

کلید از  In آمپر بیشتر باشد. ولی باید توجه داشت که 16در صورت نیاز به قدرت قطع اتصال کوتاه بیشتر، کلید مینیاتوری می تواند از  صحیح است. 0گزینه 

 ( بیشتر نباشد. Izجریان مجاز حرارتی مداوم هادی مدار )

آمپر با مشکالتی روبرو میلی 30با حساسیت  RCDعملکرد کلیدهای  های ناخواسته در مدارهای مصرف کننده،هارمونیکچنانچه در اثر وجود –8

 به عنوان حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده نمود؟ توان میهای زیر را با حساسیت RCDکدامیک از کلیدهای  گردد،

 آمپر میلی 100با حساسیت  RCDکلید  (1

 آمپر میلی 300با حساسیت  RCDکلید  (2

 آمپر میلی 500با حساسیت  RCDکلید  (3

 هیچکدام  (4

 نمی باشد. میلی آمپر جهت حفاظت در برابر برق گرفتگی مناسب 31با جریان عامل بیشتر از  RCD صحیح است. 4گزینه 

فشار ضعیف با رعایت حداقل فاصله کابل از سطح زمین با شرایط نصب کابل طبق مقررات  کشیکابلر کانال برای حف (حداقل عمق )ارتفاع  - 9

 باشد.( می مترسانتی 5چقدر باید باشد؟ )قطر کابل برابر  ،مبحث سیزدهم

  مترسانتی 70( 2                        مترسانتی 82.5 (1

  مترسانتی 75( 4                            مترسانتی 80 (3

سانتی متر می باشد.  81حداقل عمق کانال  111نشریه  3-6مبحث سیزدهم و جدول شکل  4-4-1-6-13و  1-4-1-6-13مطابق بند  صحیح است.3گزینه 

 سانتیمتر باالی کابل( 61اسه و سانتیمتر برای م 11)

 

ور و تجهیزات فشار ضعیف از یک الکترود زمین مشترک )حفاظت و ایمنی( تاگر در پست برق برای تجهیزات فشار متوسط و ترانفسورما -00

  باشد؟نمیصحیح زیر های کدامی از گزینه ،استفاده کنیم

 ی کابل و در تماس مستقیم با خاک نیلد هادی روی الیه بیروشل یک کیلومتر با ورودی و خروجی فشار متوسط هر کدام به طوهای کابل (1

  .کیلومتر باشد 3ورودی و خروجی فشار متوسط مدفون در زمین هر کدام حداقل های طول کابل (2

  .کیلومتر باشد 3ورودی و خروجی فشار متوسط مدفون در زمین های مجموع طول کابل (3

  .اهم باشد 1ترک نباید بیشتر از مش نت الکترود زمیممقاو (4

 (166)صفحهراهنمای مبحث سیزدهم  4P2-4-2( و بخش 114)صفحهمبحث سیزدهم  1-6-9-1-مطابق بند پ صحیح است. 3گزینه 
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ندازی اچنانچه موتور فوق به صورت ستاره ـ مثلث راه .آمپر مفروض است 43.5و شدت جریان نامی  30 hp(22kw)موتوری سه فاز با قدرت  -00

  ؟باشد چقدر می ،متال که برای تغذیه موتور استفاده شده استترین آمپراژ رله بیمناسب .گردد

1) 22 32A                  2 )28 40A                  3 )45 63A     4) 40 50A 

مثلث راه اندازی شده است لذا جریان  –چون موتور با روش ستاره  صحیح است. 0گزینه 
𝑰𝒏

√𝟑
جهت ستینگ بی متال مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه این   

 جریان بین رنج جریان بی متال قرار می گیرد. 

43.5
25

3 3

Ain
i       

  ؟باشد می TN-Cربوط به سیستم های اشاه شده زیر ممیک از کابلکدا -02

1) 
2 25 4 , 4 10mm NY Y mm NY Y   

2) 
2 24 6 , 4 16mm NY Y mm NY Y   

3) 
2 24 10 , 3 25 /16mm NY Y mm NY Y   

  .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (4

 (232)صفحهراهنمای مبحث سیزدهم  621-3-2( و یا 89)صفحهمبحث سیزدهم  2-4-1-مطابق بخش پ صحیح است. 3لذا گزینه 

  ؟موارد کاربرد کلید دوپل چه می باشد  -03

 زمان یک فاز و یک نول قطع و وصل هم (1

 زمان دو فاز قطع و وصل هم (2

 قطع و وصل دو مدار  (3

  .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (4

توان برای قطع و وصل یماین نوع کلید را که در حقیقت دو کلید در یک جعبه است ,  000نشریه  3-2-4-3مطابق بند  صحیح است. 4گزینه 

  همزمان دو فاز و یا یک فاز و یک نول مورد استفاده قرار داد.

  ؟باشدمیترین وسیله نصب شده برای قطع و وصل یک کولر در بام و در مجاورت کولر چه مناسبت -04

 کلید مینیاتوری تک پل  (1

 ته اهرمی و یا گردان ایزوالتور تک پل واتر پروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دس (2

 ایزوالتور سه پل واتر پروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دسته اهرمی و یا گردان  (3

 کلید مینیاتوری سه پل  (4

کنترل این کولر از یک ایزوالتور سه پل )پمپ آب ، دور استفاده از کلید مینیاتوری جهت کنترل مدار مجاز نیست لذا برای   .صحیح است 3گزینه  

 ( حفاظت شده در برابر رطوبت استفاده می کنیم. کند ، دور تند

 

  ؟زیر را می توان در صورت وجود شرایط الزم به عنوان الکترود زمین استفاده کردهای کدامیک از گزینه -09

 ها فلزی سازه ( اجزای2   ها هادی کابلهای غالف (1

  .( هر سه گزینه صحیح است4   لوله کشی آب )فلزی( ( 3

 (000و  99 )صفحه مبحث سیزدهم 2-9-0-مطابق بخش پ .استصحیح  4گزینه 
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 4            99اسفند    تراظن-یقرب تاسیسات                               ( 09006660390شماره تلفن تماس:  –)مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز 

  ؟برقی صحیح استهای زیر در خصوص پلههای کدامیک از گزینه -06

  .داشته باشند برقی باید قابلیت حرکت در دو جهت باال و پایین راهای پله ،متر باشد 4هایی که ارتفاع کف به کف طبقات بیش از فقط در ساختمان  (1

  .های برقی باید قابلیت حرکت در دو جهت باال و پایین را داشته باشندپله (2

  .باال و پایین را داشته باشند ،برقی باید قابلیت حرکت فقط در یک جهتهای پله (3

  .در دو جهت باال و پایین را داشته باشندبرقی باید قابلیت حرکت های هلپ ،هایی که ریسک حریق باال باشدفقط در ساختمان  (4

  (49)صفحهمبحث پانزدهم  0-4-3-09مطابق  .صحیح است 2زینه گ

 

 ر می باشد؟ اشبکه زیر از نوع بدون هالوژن و دیرگذهای کدامیک از کابل -07

 LSZHهمراه با پوشش  UTPکابل  (1

 PVCهمراه با پوشش  SSTPکابل  (2

  PVCیا  LSZHهمراه با پوشش  UTPکابل  (3

  PVCهمراه با پوشش  SFTPکابل  (4

بیشتر عالوه بر مقاومت موادی هستند که برای عایق کابل ها استفاده می شوند و  LSZH (Low Smoke Zero Hologen) صحیح است.   0 گزینه  

  گرانتر و انعطاف پذیری کمتری دارند.  PVCاین مواد در مقایسه با عایق در برابر حریق ، در صورت سوختن گازهای سمی منتشر نمی کنند. 

 

  ؟چه می باشد ای بازدید جریان الکتریکی در موتورهای الکتریکی در حال نصب و در حال کارزمان دوره تناوب بر -08

 بارهر سه ماه یک( 4                          بار هر دو سال یک(3                      بار ( ساالنه یک2                      هر شش ماه یک بار  (1

 (64)صفحهمبحث بیست و دوم  0-7-22مطابق جدول صحیح است .  2گزینه 

قرارداد کاری خود را با چه  ،را به عهده دارد بازرس که مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان -09

  ؟کسی منعقد می نماید

 بردار( بهره4 مسئول نگهداری ساختمان (3             ( مالک 2             نظام مهندسی استان  نسازما (1

 (00)صفحهمبحث بیست و دوم  6-2-22مطابق بند  .صحیح است 3گزینه 

  ؟زیر در خصوص نقطه خنثای فشار ضعیف صحیح استهای کدامیک از گزینه -20

  .کترود زمین ایمنی وصل گرددنقطه خنثای فشار ضعیف باید به ال (1

 عیف باید به الکترود زمین حفاظتی وصل گردد. ضنقطه خنثای فشار  (2

  .وصل گردد ایمنیتواند به الکترود زمین مشترک حفاظتی ـ میتحت شرایطی نقطه خنثای فشار ضعیف  (3

 .هر دو صحیح است 3و  1های گزینه (4

 (006و009 )صفحهمبحث سیزدهم  2-7-9-0-مطابق مفاد بخش پ .صحیح است 4گزینه 

   ؟یر صحیح استزهای کدامیک از گزینه -20

 باشد.  بندی این هادی باید از نوع افشاندر صورت استفاده از هادی نوع لخت )بدون عایق( برای هم (1

  .باید از نوع لخت )بدون عایق( باشد بندیهمهادی  (2

 تواند از نوع هادی با عایق باشد.  می بندیهمهادی  (3

  .یح استهر دو صح 3و  1های گزینه (4

 (94)صفحه 2یادآوری  ،سیزدهممبحث   9-0پ بخش مطابق   .صحیح است 3گزینه 
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  ؟صحیح است (روزیر در خصوص جلوگیری از اضافه بار )با بیش از ظرفیت آسانسهای گزینهکدامیک از  -22

 ( استفاده از حسگر اضافه بار 2 محدود کردن مساحت کابین  (1

  .هر دو صحیح است 2 و 1های ( گزینه4کم کردن سرعت اسمی آسانسور                                       (3

همچنین استفاده از سنسور های تشخیص اضافه بار که مانع از حرکت  و (09)صفحهپانزدهم  مبحث 2-2-2-2-09ق بند مطاب .صحیح است 4زینه گ

 آسانسور می شود هم مرسوم است. 

 

  :ارت است ازگیر )بافر( عبضربه -23

  .کند ی را فعال مینای است که در مواقع افزایش سرعت بیش از حد کابین قفل شده و سیستم ترمز ایموسیله (1

 است برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین به کف چاهک ای وسیله  (2

 است برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد آنای وسیله  (3

  .شود در مواقع اضطراری با افزایش غیرعادی سرعت فعال شده و سبب توقف کابین می است کهای وسیله (4

 6در صفحه  بافرطبق تعریف ، مبحث پانزدهم .صحیح است 2گزینه 

 

 باشد؟ میزیر برای قسمت هادی بیگانه صحیح های گزینهاز  کدامیک –24

 ها فلزی ساختمانهای ماشین ظرفشویی و قسمت (1

 رادیاتورها و ماشین لباسشویی  (2

 و حرارت مرکزی آب  ،فلزی گازهای لوله (3

  .هر سه گزینه صحیح است (4

 . (6)صفحهمبحث سیزدهم ،  8-3-0-03بند مطابق  .صحیح است 3زینه گ

 تذکر: ماشین ظرفشویی و لباسشویی به دلیل اتصال به هادی حفاظتی ، بیگانه محسوب نمی شوند.

 

  ؟باشدمیزیر قسمت )مدار( برقدار های گزینهکدامیک از  -29

 فازها + هادی خنثی + هادی حفاظتی های هادی (1

 فازها + هادی خنثی های هادی (2

 فازها های هادی (3

 خنثی  –فازها + هادی حفاظتی های یدها(4

 راهنمای مبحث سیزدهم 339( و یا صفحه 9)صفحهمبحث سیزدهم،  6-3-0-03بند مطابق  .صحیح است 2گزینه 
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  ؟شودمیل بدنه هادی به ترمینال اصلی اتصال زمین توسط چه هادی انجام وص – 26

 .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (4                  بندیهم( هادی 3               ( هادی حفاظتی 2 هادی اتصال زمین         (1

 زدهممبحث سی 98صفحه  6مطابق شکل پ .صحیح است 2گزینه 

 

 

 باشد؟  الزامی می ITاز کاربردهای زیر استفاده از سیستم  کدامیکبرای   -27

  .هر سه گزینه صحیح است (4   روشنایی ایمنی در تاالرهای همایشهای چراغ (3     عمل   های ( اتاق2           ت ذوب فلزا (1

 (293)صفحهراهنمای مبحث سیزدهم،  00-9-620بخش مطابق  .صحیح است 4گزینه 

پریز و  ،رشته سه فازی وارد تابلو توزیع یک واحد مسکونی که مصارف نهایی )روشنایی 4هرگاه کابل  TN-C-Sدر یک سیستم نیرو از نوع  -28

  :شود ،نماید تجهیزات ثابت( تغذیه می

  .گرددمیبرقرار  Jumperیا در تابلو  PEو  Nهای تابلو متصل شده و ارتباط شینه PEکابل مستقیماً به شینه PENهادی  (4

  .یابدمیدر تابلو اتصال  PENکابل شینه  PENبوده و هادی  PEتابلو توزیع فاقد شینه حفاظتی  ،رشته است 4چون کابل  (6

 گردد. میبرقرار  Jumperدر تابلو یا  PEو  Nهای تابلو متصل شده و ارتباط شینه Nمستقیماً به شینه  کابل PENهادی  (6

 گردد. نمیدو تابلو برقرار  Nو   PEهای در تابلو متصل شده و هیچ ارتباطی بین شینه PEکابل به شینه  PENهادی  (8

 مبحث سیزدهم 40مطابق مفاد صفحه  .صحیح است 0گزینه 

  ؟تاسدر دمای پایین صحیح  کشیکابلکدام عبارت در مورد  -29

  .گراد با تمهیداتی مجاز استدرجه سانتی 3+در دمای کمتر از  کشیکابل  (1

  .پذیر نیستوجه امکانگراد به هیچدرجه سانتی 3+در دمای کمتر از  کشیکابل (2

  .کم مجاز نیستجابجایی کابل پیچیده شده بر روی قرقره در دمای  (3

  .هر دو صحیح است 3و  2های گزینه (4

 همان صفحه 2( و یادآوری 92)صفحهمبحث سیزدهم  7-9-0-6-03مطابق بند  .صحیح است 0گزینه 

 غلط می باشد.  2درجه مجاز نیست ولی با رعایت مواردی امکان پذیر است. لذا گزینه  3کابل کشی در دمای کمتر از ذکر: ت
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دادی موتور الکتریکی با توان اکتیو و راکتیو تع -30 cos 0.85  از دیدگاه کاهش جریان و تلفات انرژی در  .انداز تابلو برق واحدی تغذیه شده

   ؟ترین روش نصب خازن جبران بار راکتیو کدام استمدار تغذیه الکتروموتورها مناسبهای کابل

 ازن در پست ترانسفورماتور جبران گروهی با اتصال خ  (1

 جبران گروهی با اتصال خازن در ورودی سرویس مشترک  (2

 یه الکتروموتورها ذا اتصال خازن در تابلو برق تغگروهی بران جب (3

 تغذیه هر الکتروموتورهای جبران انفرادی با اتصال خازن به صورت موازی با ترمینال (4

، بهتر است جبران سازی به مصرف کننده موتوری به جهت اصالح ضریب توان و کاهش تلفات انرژی در کابل های تغذیه .صحیح است 4گزینه 

 ادی اجرا گردد. انفرصورت 

 

آنگاه مجری مقررات  ،اهم باشد 00 ،نقاومت اتصال اتفاقی بین هادی فاز سیستم نیرو و جرم کلی زمیبتوان ثابت نمود که مای اگر در منطقه -30

  ؟تواند حداکثر مقاومت الکتریکی نقطه خنثی سیستم نیرو به نسبت به جرم کلی زمین را چه مقدار اعالم نمایدمی

 اهم  2همواره ( 4  اهم 10( 3                                   اهم   3.2(2اهم                          2.9 (1

 راهنمای مبحث سیزدهم و همچنین: 239مطابق موارد مطرح شده در صفحه  .صحیح است 0گزینه 

          Ω /
50

10 2 9
220 50BR   


→     B ER R

U
 



50
0 50

   

 

با تداخل امواج الکترومغناطیس های در محیط کشیکابلکه دیتا معرفی شده برای بکدامیک از انواع کابل ش -32 EMI های و در مجاورت کابل

  ؟تر هستندسیستم فشار ضعیف مناسب

1) UTP (ه بدون شیلد و فویلدابل زوج به هم تابیک)  

2) FFTP کابل فویل و فویل دار زوج به هم تابیده()  

3) SFTP کابل شیلد و فویل دار زوج به هم تابیده()  

  .هر دو صحیح است 3و  2گزینه  (4

 انتخاب می کنند. ی دیتا را از نوع شیلد درا یا فویل دار کابل ها EMIبه منظور مقابله با  .صحیح است 4گزینه 

 

  :انتخاب کنتاکتور در مدارهای -33

(a )انداز موتورهای القاییراه، (bتغذیه بارهای اهم )؟گیردمیزیر انجام های مطابق با کدامیک از مشخصه ،ی در جریان متناوب  

1) : 2 , : 4b I AC A I AC   

2 ): , : 3b I ACI a I AC   

3) : 3 , : 1b I AC a I AC   

4 ): 2 , : 3b I AC a I AC   

 000نشریه  2-9و جدول  9-00-9مطابق بخش   .صحیح است 2گزینه 
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  ؟نشانی صحیح استآتشهای اظتی در برابر اضافه بار برای پمپزیر در خصوص استفاده از وسیله حفهای کدامیک از گزینه -34

  .نشانی الزامی استآتشهای استفاده از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار برای پمپ (1

 نشانی استفاده شود. آتشهای شود از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار برای پمپمیتوصیه  (2

  .باشدمینشانی اختیاری آتشهای ابر اضافه بار برای پمپاستفاده از وسیله حفاظتی در بر (3

منتهی این وسیله حفاظتی نباید باعث قطع مدار گردد و  ،نشانی استفاده شودآتشهای شود که از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار برای پمپمیتوصیه  (4

  .باشد (فقط وسیله اعالن اضافه بار )سمعی ـ بصری

 راهنمای مبحث سیزدهم. 369مطابق موارد مطرح شده در صفحه  .صحیح است 4گزینه 

 

:اتصالدر  -93 a  کابل وb لوله فلزی :(Conduit)  به تابلوی برق و جعبه تقسیم از کدام رابز باید استفاده کرد؟ 

1)  a ه ربوش با مه: براس                b مستقیم و بدون واسطه : 

2) a:  براس بوش با مهره                 b براس بوش با مهره : 

3) a گلند فلزی یا پالستیکی :          bهره : براس بوش با م 

4) a گلند فلزی یا پالستیکی :          b گلند فلزی یا پالستیکی : 

 000نشریه   9-2-7-6و همچنین  29-3-8-0مطابق بخش  .صحیح است 3زینه گ

 از بوش و مهره استفاده می شود. تذکر: برای ورود کابل به یک محفظه از گلند و برای ورود لوله به محفظه 
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جریان مجاز برای انتخاب  ترینمناسب ،کندمیآمپری از دو محیط مختلف با شرایط نصب متفاوت عبور  28مطابق شکل کابل تغذیه کننده بار  -63

سطح مقطع کابل تغذیه با توجه به ضرایب کاهشی جریان کابل  2, 1K K ؟کدام گزینه است  

 
 

 آمپر  50( 4                           آمپر   35( 3                       آمپر   28 (2                      آمپر   40 (1

برای سایر نقاط نیز قطعا مناسب  در چنین حالتی وقتی سطح مقطع کابل برای بدترین شرایط محیطی یا نصب مناسب باش، .صحیح است 0گزینه 

 = IB                                                                        لذا :  است
𝟐𝟖

𝟎.𝟕
 =40 A 

 

30با جریان عامل  RCDاز کلید  ،چنانچه در یک مدار نهایی -73 mA  ؟کدام گزینه صحیح است ،همراه کلید حفاظتی مینیاتوری استفاده شود 

  .تواند کمتر از جریان کلید مینیاتوری انتخاب شودمی RCDجریان کلید  (1

  .تر از کلید مینیاتوری انتخاب شودباید مساوی و یا بزرگ  RCDجریان کلید  (2

  .محاسبه و انتخاب گردد ،ید مینیاتوری نداشته و براساس محاسبات اتصال کوتاه در مدارارتباطی با جریان کل RCDجریان کلید  (3

  .هر دو صحیح است 3و  1های گزینه (4

رایط کار کرد عادی تشخیص نشتی جریان و یا اتصال فاز به بدنه را دارند، بایستی در شکلید های جریان تفاضلی چون وظیفه .صحیح است 2نه گزی

ادامه دهند لذا جریان نامی آنها باید برابر یا بزرگتر از جریان نامی کلید مینیاتوری باشد. الزم به ذکر کار خود به به راحتی مدار و یا اضافه بار مجاز 

 است این کلید ها در شرایط اتصال کوتاه یا اضافه بار غیر مجاز، توسط کلید مینیاتوری باالدست حفاظت می شوند. 

 

انتظامی های مشمول کدامیک از مجازات ،و اخالقی الزم برای انجام آن کارای حرفه ،به اشخاص فاقد صالحیت فنیای سپردن انجام کار حرفه -38

  ؟ر خواهد بودزی

 درجه پنج مجازات انتظامی از درجه سه تا  (1

 حداقل یک سال و حداکثر سه سال محرومیت از کار  (2

 مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج  (3

 ی از درجه دو تا در جه چهار ممجازات انتظا (4

 02-، بند الف90، اصالحیه ماده 07د ، مور9اصالحیه قانون، صفحه  .صحیح است 0گزینه 

های تعیین پیمانکاران برای هریک از قسمت ،ساختمان مان مدیریت( مسئولیت تمامی عملیات اجرایدر قراردادهای اجرای ساختمان )پی -39

 ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه کسی است؟ 

  .با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است (1

 مالک یا نماینده قانونی او  (2

 مدیر  (3

 .در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است (4

 3-4، بند 4، ماده 066، صفحه2مبحث .صحیح است 3زینه گ

B  تابلوی کنتور 

 2محیط  1محیط  شبکه برق شهری

    

 مصرف کننده
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 باشد؟ نمیصحیح زیر های ت و یکم مقررات ملی ساختمان کدامیک از گزینهبراساس مفاد مبحث بیس -40

 .ها باید از تجهیزات حفاظتی در مقابل تغییرات ولتاژ و جریان اضافی استفاده نموددر طراحی تابلوهای برق ساختمان (1

  .ک یا غیر اتوماتیک و رله حرارتی مناسب استفاده نمودتوان از کلیدهای حفاظت اتوماتیمیبرای حفاظت مدارهای الکتریکی با حساسیت باال  (2

  .باید از نصب هرگونه چراغ روشنایی آویزان و معلق از سقف اجتناب نمود (3

  .های اضطراری در سرویس عای بهداشتی الزامی استنصب چراغ (4

 (40)صفحهمبحث بیست و یکم ،  8-0-3-9-20مطابق بند  .صحیح است 2گزینه 

چقدر  ،گردندمیمتر که به صورت قائم روی دیوار نصب میلی 6بدون زره با قطر خارجی  PVCهای نگهدارنده کابلهای حداکثر فاصله بست -40

 باشد؟ می

 مترسانتی  25( 4    متر سانتی 18(3                            متر سانتی 12 (2                   متر سانتی 6(1

 0.5 =12+6=18×(20×D)+(D×20)                              ( داریم:90)صفحهمبحث سیزدهم،  2-0-6-03مطابق بند  .صحیح است 3گزینه 

  ؟باشدمیسیستم نیروی برق مورد طراحی برای تأسیسات برق یک بیمارستان چه  -42

1) TN S                                             2 )TN C S     

3 )TN C                                             4 هر دو صحیح است 3و  2( گزینه.  

  .صحیح است 0گزینه 

 

 باشد؟ میسیستم نیروی برق اتاق عمل در یک بیمارستان چه  -43

1) IT                                        2)TN C S    

3 )TN S                                4 هر دو صحیح است 3و  2( گزینه. 

  .صحیح است 0گزینه 

 

TNزیر برای تبدیل یک سیستم های کدامیک از گزینه -44 S   به سیستمIT  اتاق عمل بیمارستان برای تغذیه تأسیسات و تجهیزات اتاق(

 یک سیستم تک فاز صحیح است؟ عمل( در 

:220فورماتور با ضریب تبدیل استفاده از یک ترانس (1  ولت  24

:380استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  (2  ولت  380

:220استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  (3  ولت  220

 ولت  220:12استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل  (4

 برای محقق ساختن این امر از یک ترانسفورماتور ایزوله یک به یک استفاده می کنند.  .صحیح است 3گزینه 

 

 باشد؟ میحداقل ابعاد اتاق ترانسفورماتور چقدر  .متر مفروض است 1.2و عرص  2ابعاد یک ترانسفورماتور به طول  -49

4طول  (1  3عرض  ،متر  3.6( طول 2                     متر  2.8عرض  ،متر متر 

4طول  (3  2.8عرض  ،متر 3.6طول  (4                  متر  3عرض  ،متر   متر 

متر کمتر  8/0باید از (، فضای آزاد در اطراف ترانسفورماتور ن30)صفحه مبحث سیزدهم 2-3-2-4-03با توجه به مفاد بند  .صحیح است 2گزینه 

 متر اضافه می کنیم.  0,8باشد لذا به ابعاد ترانس از هر طرف 
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  ؟باشدمیچقدر  1600KVAت حداقل سطح مقطع کانال هوای ورودی یک اتاق ترانسفورماتور با ظرفی -64

 متر  2.5( 4   متر   2.27( 3                                 متر  1.14 ( 2                           متر  1.81 (1

 ، حداقل سطح مقطع کانال ورودی هوا عبارتست از:مبحث سیزدهم  29صفحه  0مطابق جدول  .صحیح است 3گزینه 

Si = 
𝑺𝒐

𝟏.𝟏
 = 

𝟐.𝟓

𝟏.𝟏
 = 2.27 m 

 

 باشد؟ میحداکثر فاصله پریزهای برق روی دیوار صاف و بدون مانع در یک واحد مسکونی چند متر  -47
 متر  1.5(  2                           .محدودیتی در این خصوص وجود ندارد (1

 متر   5 (4                                                                  متر   3( 3

اندازگیری روی محیط  متر است. ) 3فاصله دو پریز از هم حداکثر (، 72و  70 )صفحهمبحث سیزدهم  0-0-0-9-03مطابق بند  .ستصحیح ا 3گزینه 

 اتاق انجام می گیرد.(

های کم ترافیک استفاده روی متحرک در مکانجویی انرژی و جلوگیری از استهالک پلکان برقی و پیادههای زیر جهت صرفهکدامیک از روش – 48

  ؟شودمی

 توقف پلکان برقی (1

 کاستن سرعت حرکت پلکان برقی (2

  .باشدنمیبه هیچ وجه مجاز  کاستن سرعت و یا توقف پلکان برقی در زمان کاری آن (3

 .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (4

 (46)صفحه مبحث پانزدهم 9-4-3-09مطابق بند  .صحیح است 4گزینه 

  ؟های زیر در خصوص هدایت الکتریکی شینه هادی حفاظتی در یک تابلوی برق سه فاز صحیح استکدامیک از گزینه -49

  .های برقرار باشدقابلیت شینه هادی حفاظتی باید دو برابر هادی (1

  .های برقرار باشدباید معادل هادی قابلیت شینه هادی حفاظتی (2

  .های برقرار باشدقابلیت شینه هادی حفاظتی باید نصف هادی (3

  .های برقرار باشدهای حفاظتی باید یک و نیم برابر هادیقابلیت شینه (4

 مبحث سیزدهم  40صفحه بند )و( مطابق  .صحیح است 2گزینه 

  ؟های زیر در خصوص زاویه شیب پلکان برقی صحیح استکدامیک از گزینه -90

 باشد.میدرجه قابل افزایش  35ون هیچ شرایطی تا زاویه شیب پلکان برقی بد (1

  .درجه بیشتر باشد 30زاویه شیب پلکان برقی تحت هیچ شرایطی نباید از  (2

  .درجه قابل افزایش است 35زاویه شیب پلکان برقی تا  ،متر بر ثانیه باشد 0.75متر و حداکثر سرعت آن  6در صورتی که حداکثر ارتفاع پله  (3

 .درجه قابل افزایش است 35زاویه شیب پلکان برقی تا  ،متر بر ثانیه باشد 0.5متر و حداکثر سرعت آن  6ه حداکثر ارتفاع پله در صورتی ک (4

 (40)صفحهمبحث پانزدهم  00-0-3-09مطابق بند  .صحیح است 4گزینه 

 باشد؟ میتعداد شستی احضار در کابین آسانسورهای خودروبر چند عدد  -90

  شود.میاین تعداد با توجه به ظرفیت آسانسور خودروبر مشخص  (1

 یک عدد (2

 ( دو عدد  3

 سه عدد ( 4

 (33)صفحهمبحث پانزدهم  7-9-2-09مطابق بند   .صحیح است 3گزینه 
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 02            99اسفند    تراظن-یقرب تاسیسات                               ( 09006660390شماره تلفن تماس:  –)مجتمع فنی و تخصصی مهندسین البرز 

:1:1یک بانک خازن با رگوالتور  -29 2 : 2 : 4 : بانک خازن از بابت تعداد پله و ظرفیت هر پله  ترینمناسب .باشدمیکیلوار  140دارای ظرفیت  4

  ؟باشدمیچه 

1)      2 1 10 2 1 20 2 1 40KVAR KVAR KVAR     

2)    1 20 3 1 40KVAR KVAR   

3)  7 1 20KVAR 

 .باشدمیهر سه گزینه صحیح  (4

 کیلو واری نیاز است. 40و  20و به همین ترتیب به پله های کیلو واری باشد  00رین پله باید ، کمتبا توجه به تعداد پله ها  .صحیح است 0گزینه 

 

 توان به عنوان کلید مجزا کننده استفاده کرد؟ میهای زیر را کدامیک از گزینه  -93

 کلید گردان (2                     کلید خودکار )اتوماتیک( (1

  .( هر سه گزینه صحیح است4                     کلید خودکار مینیاتوری  (3

  49صفحه  0مبحث سیزدهم و یادآوری  9-9-2-9-03مطابق بند  .صحیح است 4گزینه 

 

  ؟باشدمیظت در برابر اضافه بار چه های حفاروش و یا روش -94

  .خطر باشدمحدود کردن حداکثر اضافه جریان به میزانی که بی (1

  .قطع خودکار تغذیه قبل از اینکه این اضافه جریان به مقدار خطرناک برسد (2

 کاهش مقاومت الکترود زمین  (3

  .استهر دو صحیح  2و  1های گزینه (4

 سیزدهممبحث  9-0-2-03و یا بند  جلد اول 000نشریه  03-6-2مطابق بخش  .صحیح است 4گزینه 

 

  ؟توان در برابر اضافه بار استفاده کردمیتی زیر کدامیک از وسایل حفاظ  -99

 کلید خودکار مینیاتوری و کلید جریان باقی مانده (1

 کلید خودکار )اتوماتیک( و فیوز  ،کلید خودکار مینیاتوری (2

 فیوز و کلید جریان باقی مانده  ،کلید خودکار )اتوماتیک( ،کلید خودکار مینیاتوری (3

 کلید خودکار )اتوماتیک( و کلید جریان باقی مانده  ،کلید خودکار مینیاتوری (4

 کنتاکتور، کلید خورکار اتوماتیک، کلید مینیاتوری و فیوز.وسایل حفاظت در برابر اضافه بار عبارتند از  .صحیح است 2گزینه 

 کلیدهای جریان تفاضلی محافظ مدار در برابر اضافه بار نیستند. 

 

  :مطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان محیط زیست عبارت است از -96

 خاک و آلودگی ناشی از عملیات ساختمانی  ،آب ،جلوگیری از آلودگی  هوا (1

  .کنندمیسالمت و بهداشت کلیه افرادی که در کارگاه ساختمانی فعالیت  (2

  .کنندمیفعالیت یا زندگی  ،سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه ساختمانی عبور و مرور (3

  .هر دو صحیح است 3و  1های گزینه (4

 (9)صفحهمبحث دوازدهم  09-3-0-02مطابق بند  .صحیح است 4زینه گ
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صورت امکان چقدر  های ساختمانی دردر کارگاه تهای موقکشی از کف برای استفادهمطابق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ارتفاع سیم -97

  ؟باشدمی

 متر  1.5( 4  متر   3( 3                                  متر 2 (2                              متر 2.5 (1

 (76)صفحهمبحث دوازدهم  0-4-00-02مطابق بند  .صحیح است 0گزینه 

 

  ؟گرددمیهای زیر مستقیماً به ترمینال اصلی اتصال زمین وصل کدامیک از هادی -98

 بندی اصلی همبندی اضافی و هادی همهادی  ،هادی خنثی ،هادی زمین (1

 زمین و هادی خنثی  صلی ؛ هادی بندی اهمهادی  ،هادی حفاظتی (2

 بندی اضافی و هادی زمین همهادی  ،بندی اصلیهمهادی  ،هادی حفاظتی (3

 بندی اضافیهمهادی خنثی و هادی  ،نهادی زمی ،هادی حفاظتی (4

 مبحث سیزدهم 98صفحه  6مطابق شکل پ .صحیح است 2گزینه 

 وصل نمی شود.  زمیناتصال ذکر: هادی همبندی اضافی به ترمینال اصلی ت

 

  ؟شودمیمنظوری استفاده  اتصال زمین عملیاتی برای چه – 99

 برای کاهش ولتاژ تماس  (1

 ح تجهیزات برای کار صحی (2

 برای جلوگیری از برق گرفتگی  (3

  .هر سه گزینه صحیح است (4

 .است صحیح 2زینه گ

 

  ؟باشدمیعلت استفاده از بوشینگ )براس بوش( مناسب در محل ورود لوله به جعبه تقسیم یا تابلوی برق چه  -60

 جلوگیری از جابجایی لوله در نقطه اتصال به جعبه تقسیم یا تابلو  (1

 کابل  سیم یا نجلوگیری از زخمی شد (2

 جلوگیری از سرایت حریق  (3

 .هر دو صحیح است 2و  1های گزینه (4

 جلد اول 000نشریه  20-3-8-0مطابق بخش  .صحیح است 4گزینه 
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