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نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
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سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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  TN-Cسیستم  1-3-1

گویند (شکل  PENخواهد بود و به آن هادي مشترك  TN-Cاستفاده شود، سیستم اگر از یک هادي مشترك، جهت ارت و نول دستگاه 

  را ببنید). 9-1
L1
L2

L3

PEN

  
 TN-Cساختار کلی سیستم  1-9شکل 

  

سیستم نیروي برق شکل زیر از دیدگاه ایمنی چه  )1-27  پرسش

  ))27(91باشد؟(اسفند می

  TN-C-S) ب                                  TTالف) 

 TN-Sد)                                  TN-Cج) 

  پاسخ) گزینه ج صحیح است.

  ))؟12نظارت(95می باشد (اسفند TN-Cکدامیک از کابل هاي  اشاره شده زیر مربوط به سیستم  )1-28  پرسش

  NYY 2mm 16×4 ،NYY 2mm 6×4ب)                           NYY 2mm 10×4 ،NYY 2mm 4×5الف) 

  د) گزینه هاي الف و ب هر دو صحیح است.                      NYY 2mm 16/25×3 ،NYY 2mm 10×4ج) 

  ] گزینه ج صحیح است.4مرجع [ 409صفحه  3P7-2و  جدول  410صفحه  3P7-2، جدول 232صفحه  621-3-2پاسخ) طبق بند 

  

  TN-Sسیستم  2-3-1

خواهد  TN-Sهت ارت و نول دستگاه استفاده شود، سیستم نشان داده شده، اگر چنانچه از هادي هاي مجزا ج 1-10همانگونه که در شکل 

  می گویند.  PEو به هادي ارت،  Nبود، در ضمن به هادي نول، 

 
L1

L2

L3

PE

N

  
 TN-Sساختار کلی سیستم  1-10شکل 

 
با توجه به سیستم توزیع نیرو نشان داده شده در شکل  )1-29  پرسش

  ))22( 93زیر، کدام یک از گزینه ها صحیح است؟(خرداد 

  باید هر دو حذف شوند. 2ARو  1ARالف) 

باید 2ARاهم باشد و  1666باید موجود بوده و مقدار آن کمتر از 1ARب) 

  حذف شود.

باید 1ARاهم باشد و  166باید موجود بوده و مقدار آن کمتر از 2ARج) 

  حذف شود.

 1666باید هر موجود بوده و مقادیر آن ها به ترتیب کمتر از 2ARو 1ARد) 

 اهم باشد. 166و 

  داریم:    TTاز بین می رود. براي سیستم  TTرا نمی توان حذف کرد چرا که ماهیت  را نمی توان تغییر داد زیرا ماهیت  2AR) پاسخ

L1

L2

L3

PEN

Load
3ph

Load
3ph

RA1 RA2

L1

L2

L3

N

PE

TN-S TT
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وصل شود. پس گزینه  PEنداشته و در صورتی که بخواهیم زمین مکرر ایجاد کنیم باید به  S-TNتاثیري روي ماهیت سیستم 1ARحذف 

  ج صحیح است. 

است، کدامیک از گرینه هاي زیر صحیح است؟ (بهمن  NYY2mm 25×4خط تغذیه به تابلوئی  S-TNدر یک سیستم  )1-30  پرسش

83)13((  

  مانعی ندارد. NYY2mm 25×4الف) استفاده از کابل 

  ب) بشرط آنکه مصارف تابلو از نوع موتورهاي سه فاز قفس سنجانی باشند، مانعی ندارد.

  رشته مجاز نمی باشند. 4رشته باشند و استفاده از کابل  5کابل ها می بایستی حتما  TN-Sج) در یک سیستم 

  د) هیچکدام

، سیم هاي نول و حفاظت از هم جداست، از این رو این سیستم داراي پنج سیم است. موتورهاي قفس سنجابی، TN-Sپاسخ) در سیستم 

حفاظت براي بهره برداري از آن کافی است. پس نیازي به وجود سیم نول اساسا نیازي به سیم نول نداشته و وجود سه فاز و یک سیم 

  اساسا وجود ندارد. پس گزینه ب صحیح است.

و در یک تابلوي توزیع برق تمامی مدارهاي خروجی تابلو مربوط به المپ هاي گازي  TN-Sچنانچه در یک سیستم  )1-31  پرسش

  ))57(84با: (آذر  فلورسنت باشند، مناسب ترین سایز براي این تابلو برابر است

  میلی متر مربع 3×16/35+1×16میلی متر مربع                                            ب)  3×16/35الف) 

  میلی متر مربع 5×35میلی متر مربع                                                   د)  4×35ج) 

-13آئین نامه سیمه باشد. پس گزینه هاي الف و ج اشتباه است. با توجه  5اید حتما است، پس سیستم ب TN-Sپاسخ) با به اینکه سیستم 

، در المپ هاي گازي هادي خنثی معادل هادي فاز یا بیشتر از آن در نظر گرفته می شود. در گزینه ب، 13مبحث  84صفحه  7-1-12-1

  است. پس گزینه د صحیح است.  مطقع هادي خنثی کمتر و در گزینه د معادل هادي فاز در نظر گرفته شده

) چنانچه Bگردد (نقطه آمپر (زود ذوب) همانند شکل زیر تغذیه می 50دستگاهی با حفاظت فیوز  TN-Sدر یک سیستم  )1-32  پرسش

هاي زیر صحیح است؟ (اسفند قطع و امکان اجراي مجدد کابل مقدور نباشد کدامیک از گزینه Bو  A(ارت) بین نقاط  PEکابل ارتباطی 

89)28((  

کار خود تواند بهآمپر در مسیر تغذیه دستگاه سیستم میمیلی 30با شدت جریان تفاضلی  (RCD)الف) با افزودن یک کلید جریان تفاضلی 

 ادامه دهد.

 کار خود ادامه دهد. تواند بهب) با احداث مقاومت یک اهم وصل بدنه دستگاه به آن سیستم می

آمپر در مسیر تغذیه دستگاه و زمین کردن بدنه دستگاه با میلی 500جریان تفاضلی با شدت (RCD)ج) با افزودن یک کلید جریان تفاضلی 

 کار خود ادامه دهد.تواند بهاهم سیستم می 10مقاومت 

ه فوق علت نبودن کابل ارت تغذیه دستگارشته کابل درنظر گرفته شود لذا به 5براي هر دستگاهی باید  TN-Sبه اینکه در سیستم د) با توجه

  باید از مدار خارج گردد.
L1

L2

L3

PE

N

Rb

A B

50A 50A 50A

  
 1وصل شود. در گزینه ب، گفته شده که در صورت وصل بدنه به زمین با مقاومت  PEپاسخ) گزینه الف اشتباه است، چرا که حتما باید به 

 500به این شکل، اشتباه است. در گزینه ج، جریان عملکرد به اندازه  TTبه  TNمی شود که تبدیل  TTاهم، سیستم تبدیل به سیستم 

  اهمی در نظر گرفته شده است. بنابراین، ولتاژ تماس را می توان محاسبه کرد: 10میلی آمپر با حضور مقاومت زمین 

  3. 10 500 10 5AV R I V V v
       

  . پس گزینه ج صحیح است. ولت است. گزینه د از نظر مفهومی ایراد دارد 50که مشکلی ندارد، چرا که ولتاژ تماس بی خطر 
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کابل ورودي و تمام کابل هاي خروجی چهار رشته باشند. کدامیک  TNچنانچه در یک تابلوي برق سه فاز در سیستم  )1-33  پرسش

  ؟))19(95(شهریور از گزینه هاي زیر صحیح است

  باشد. TN-Cالف) سیستم نیروي تابلو می تواند 

می  ،تابلو براي مصرف موتورهاي سه فاز با اتصال مثلث و راه اندازي مستقیم باشدب) سیستم نیروي تابلو با فرض اینکه خروجی هاي 

  باشد. TN-Sتواند 

  می باشد. TN-Cج) سیستم نیروي تابلو فقط 

  هر دو صحیح است. بو  الفد) گزینه هاي  

چهار سیمه می  TN-Sسیم نول) با سیستم  گزینه هاي الف و ب به ترتیب به دلیل اینکه بارهاي معمولی و موتور القائی (بدلیل نبودپاسخ) 

  است. کاملترین گزینهگزینه د توان تغذیه شوند، صحیح می باشند. پس 

 2mm 16×16+1×4 می باشد. تابلوي ساختمان نگهبانی این پروژه با کابل S-TNسیستم نیروي برق پروژه اي به صورت  )1-34  پرسش

بعد از مدتی کابل ارت تابلوي نگهبانی در مسیر قطع شده و امکان اجراي کابل کشی مجدد براي آن  ،از تابلوي اصلی برق تغذیه شده است

  ؟))30(95(شهریور کدامیک از گزینه هاي زیر مناسب تر است ،وجود ندارد. با توجه به توضیحات ارائه شده

  الف) اتصال شینه ارت تابلوي نگهبانی به یک الکترود زمین مستقل 

  نه نول تابلوي نگهبانی به یک الکترود زمین مستقلب) اتصال شی

  اتصال شینه نول و ارت تابلوي نگهبانی و اتصال آن به یک الکترود زمین اساسی ج)

  اتصال شینه نول و ارت تابلوي نگهبانی  د)

  صحیح است. دپاسخ) گزینه 

چنانچه در ورودي یک تابلوي برق آپارتمان مسکونی از کلید خودکار مینیاتوري و کلید  TN-Sدر یک سیستم نیروي  )1-35  پرسش

RCD ؟41(95(شهریور در صورت اتصال سیم نول و ارت داخل یک پریز کدامیک از گزینه هاي  زیر صحیح است ،استفاده شود((  

  الف) کل برق واحد مسکونی توسط کلید خودکار مینیاتوري ورودي قطع می گردد.

  ب) هیچ گونه اتفاقی براي برق واحد مسکونی صورت نمی گیرد.

  قطع می گردد. RCDج) کلید برق واحد مسکونی توسط کلید 

  د) کلید خودکار مینیاتوري مدار پریز مربوطه قطع می گردد.

  گزینه ج صحیح است.پاسخ) 

(با  NYY2mm 6×6+1×4می باشد. تابلوي نگهبانی این پروژه با کابل S-TNسیستم نیروي برق پروژه اي به صورت  )1-36  پرسش

فرض هادي حفاظتی مجزا) از تابلوي اصلی برق تغذیه شده است، بعد از مدتی کابل هادي حفاظتی تابلوي نگهبانی در مسیر قطع می شود 

 و امکان اجراي کابل کشی مجدد براي آن وجود ندارد. با توجه به توضیحات ارائه شده کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است

  ؟))7طراحی(95(اسفند

  ) اتصال شینه ارت تابلوي نگهبانی به یک الکترود زمین مستقلالف

  در مسیر تغذیه دستگاه ها و تجهیزات تابلوي نگهبانی  RCDب) استفاده از کلیدهاي 

  ج) اتصال شینه نول و ارت تابلوي نگهبانی

  د) گزینه الف و ب صحیح است.

حفظ می کند (گزینه الف صحیح است). استفاده از کلید امکان برقراري پاسخ) بکارگیري الکترود زمین مستقل، ماهیت حفاظتی سیستم را 

  را فراهم می آورد (گزینه ب صحیح است). پس گزینه د کاملترین گزینه است.  ARΔI≥50رابطه 

 95(اسفند چه می باشد TN-Sعلت هم اندازه بودن سطح مقطع کابل نول با کابل هاي فاز در یک سیستم نیروي  )1-37  پرسش

  ؟))15( طراحی

  الف) وجود جریان هاي هارمونیک                                         ب) قطع خودکار مدار در زمان مجاز

  ج) کاهش جریان مصرف                                                   د) گزینه هاي الف و ب هر دو صحیح است.

بنا به دالیلی مانند ضرائب قدرت متفاوت و وجود هارمونیک، هادي خنثی ، 13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  معادل هادي فاز و یا بیشتر از آن باید باشد. گزینه الف صحیح است.
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 صحیح می باشد TN-Sکدامک از گزینه هاي زیر در خصوص کابل هاي اشاره شده زیر در یک سیستم نیروي  )1-38  پرسش

  :mm70×1(120+2×3B (NYY2و  :NYY2mm 70×120/70+1×3A                            ؟                   ))22طراحی(95(اسفند

  یک کابل سه و نیم رشته اي براي هادي هاي فازها و نول به اضافه یک کابل تک رشته براي هادي حفاظتی Aالف) کابل 

  یک کابل سه رشته اي براي هادي هاي فازها به اضافه دو رشته کابل تک رشته براي هادي نول و هادي حفاظتی Bب) کابل 

  یک کابل سه رشته اي براي هادي هاي فازها به اضافه دو رشته کابل تک رشته براي هادي نول Bج) کابل 

  د) گزینه الف و ب  هر دو صحیح است.

میلیمترمربع  60میلیمترمربع،  120، نصف Aمقطع فاز است را کابل سه و نیم می گویند. در کابل پاسخ) کابلی که مقطع نول آن نصف 

-TN، کابل نیز قابلیت استفاده در سیستم Bمیلیمترمربع استفاده شده است (گزینه الف صحیح است). کابل  70بوده که از کابل استاندارد 

S .را دارد (گزینه ب صحیح است). گزینه د کاملترین گزینه است  

از بابت ایمنی در برابر برق گرفتگی در شرایط مساوي مطمئن  TN-Sکدامیک از کابل هاي زیر در یک سیستم نیروي  )1-39  پرسش

  .))29طراحی(95(اسفند تر می باشد

  NYY 2mm 16×1  +35×4ب)                                  NYY 2mm 35×1  +16/35×3الف) 

  د) گزینه هاي الف و ج هر دو صحیح است.                                        NYY 2mm 35×1  +35×4ج) 

پاسخ) یکسان بودن سطح مقطع هادي هاي حفاظتی و فاز، منجر به افزایش سطح ایمنی در هنگام برق گرفتگی می شود، در گزینه هاي 

  شده است. پس گزینه د کامل ترین گزینه است.الف و ج این مساله رعایت 

در پرسش قبل، چنانچه عالوه بر ایمنی در برابر برق گرفتگی مصرف کابل مربوط به المپ هاي تخلیه در گاز (بخار  )1-40  پرسش

  ؟))30طراحی(95(اسفند جیوه) باشد سایز کابل مناسب چه می باشد

  NYY 2mm 16×1  +35×4ب)                                        NYY 2mm 35×1  +35×4الف) 

  د) گزینه الف و ب هر دو صحیح است.                                    NYY 2mm 16×1  +16/35×4ج) 

، در المپ هاي تخلیه در گاز، مقطع هادي نول باید حداقل معادل هادي فاز 13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13پاسخ) طبق آئین نامه

  باشد که این امر تنها در گزینه الف رعایت شده است. 

تاسیسات و (اتاق عمل بیمارستان براي تغذیه  ITبه سیستم  TN-Sکدامیک از گزینه هاي زیر براي تبدیل یک سیستم  )1-41  پرسش

  ))؟44نظارت(95تجهیزات اتاق عمل) در یک سیستم تک فاز صحیح است (اسفند

  ولت  380/380الف) استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل 

  ولت 220/220ب) استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل 

  ولت 220/12ج) استفاده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل 

  ولت 220/24اده از یک ترانسفورماتور با ضریب تبدیل د) استف

  پاسخ) استفاده از ترانسفورماتور ایزوله تکفاز کافی است. گزینه ب صحیح است.
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 TN-C-Sساختار کلی سیستم  1-11شکل 

 
  TN-C-Sسیستم  3-3-1

می  TN-C-S، سیستمی که در یک دستگاه به صورت مشترك و دیگري به صورت مجزا وصل شده است را سیستم 1-11براساس شکل 

 گویند. 

میلی متر مربع باشد و با توجه به اینکه از  35سایز کابل ورودي یک تابلوي سه فاز  TN-C-Sچنانچه در یک سیستم  )1-42  پرسش

  ))48( 86ترین سایز کابل پیشنهادي براي این تابلو برابر است با:(شهریورباشد، مناسبدست نمیگونه اطالعاتی در وضعیت بار تابلو هیچ

  میلی متر مربع 3×16/35+1×16میلی متر مربع                                            ب)  3×16/35الف) 
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  میلی متر مربع 5×35د)     میلی متر مربع                                                4×35ج) 

و ... نیز می تواند جزء بار مصرفی  PLCپاسخ) وقتی اطالعاتی در مورد نوع بار در دسترس نیست، پس المپ گازي، سیستم مخابراتی، 

یا ، در المپ هاي گازي، مخابراتی و غیره هادي خنثی معادل هادي فاز 13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13آئین نامه باشد. با توجه 

  بیشتر از آن در نظر گرفته می شود. پس گزینه د صحیح است. 

صرف نظر  PEمی باشد، می توان از نصب  PENورودي و خروجی آن داراي هادي هاي در تابلوهاي بزرگ که کلیه هادي  )  1-3 نکته

  کرد.

 فازها و خنثی) باید براي( به قسمتهاي برقدار ها یا ترمینالهاي مربوطکلیه تابلوها، اعم از سه فاز و یک فاز، عالوه بر شینه )  1-4 نکته

 ترمینال داشته باشد. قابلیت هدایت الکتریکی شینه یا ترمینال هادي حفاظتی باید نظیر شینه یا یک (PE) هاي حفاظتی وصل هادي

خنثی  ا ترمینالشینه ی هم اندازه قابل پیاده کردن  قطعه اتصال دهنده هادیهاي برقدار باشد. شینه یا ترمینال هادي حفاظتی باید با نوع

تابلو داراي  کنندهچنانچه مدار تغذیه اتصال دهنده باید فقط به کمک نوعی ابزار امکانپذیر باشد. قابل وصل باشد. وصل و پیاده کردن قطعه

ینال شینه یا ترم کمک قطعه اتصال دهنده یاد شده به خنثی باشد، این هادي به شینه حفاظتی وصل و سپس به -هادي مشترك حفاظتی 

و دار مناسب  عایق هاي مسی هاي داخلی تابلو باید با هادي کشی. کلیه سیم)2-1-6-12آئین نامه » ج«(بند  شودخنثی اتصال داده می

محکم و ثابت نصب شده  هاشینه تابلو انجام شود. چنانچهمطابق استانداردهاي مربوط به ساخت وسائل حفاظتی و و مجاز  نامیهاي جریان

  آمیزي شده باشند.رنگ ترجیح دارد که ولی  ،بندي باشندتوانند بدون عایقمی ،باشند

  ))54(84) صرف نظر کرد؟ (آذر PEدر چه تابلو یا تابلوهائی می توان از نصب شینه حفاظتی (  )1-43  پرسش

  استفاده می کنند. TN-Cالف) در تابلوهائی که از سیستم 

  صرف نظر کرد. )PEب) در هیچ تابلوئی نمی توان از نصب شینه حفاظتی (

  رشته باشند. 4استفاده می کنند و کلیه مدارهاي خروجی و مدار ورودي  TN-C-Sج) در تابلوهائی که از سیستم 

  د) موارد الف و ج صحیح است.

  نه د است.صحیح است. پس کامل ترین گزی، نکته فوقطبق خنثی و گزینه ج نیز پاسخ) گزینه الف بدلیل مشترك بودن هادي حفاطتی و 

کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص هدایت الکتریکی شینه حفاظتی در یک تابلوي برق سه فاز صحیح است  )1-44  پرسش

  ))؟49نظارت(95(اسفند

  الف) قابلیت هدایت شینه هادي حفاظتی باید معادل هادي ها برقرار باشد. 

  ب) قابلیت هدایت شینه هادي حفاظتی باید نصف هادي ها برقرار باشد.

  هدایت شینه هادي حفاظتی باید یک و نیم برابر هادي ها برقرار باشد.ج) قابلیت 

  د) قابلیت هدایت شینه هادي حفاظتی باید دو برابر هادي ها برقدار باشد.

  گزینه الف صحیح است. نکته فوق،پاسخ) طبق 

سکونی که مصارف رشته سه فازي وارد تابلو توزیع یک واحد م 4هر گاه کابل  TN-C-Sدر یک سیستم نیرو از نوع  )1-45  پرسش

  )):28نظارت(95نهایی (روشنایی، پریز و تجهیزات ثابت) تغذیه می نماید، شود (اسفند

  در تابلو اتصال می یابد. PENکابل به شینه  PENبوده و هادي  PEرشته است، تابلو توزیع فاقد شینه حفاظتی  4الف) چون کابل 

  برقرار می گردد. jumperدر تابلو  PEو   Nتابلو متصل شده و ارتباط شینه هاي  Nکابل مستقیمًا به شینه  PENب) هادي 

  برقرار می گردد. jumperدر تابلو با  PEو  Nتابلو متصل شده و ارتباط شینه هاي  PEکابل مستقیمًا به شینه  PENج) هادي 

  دو تابلو برقرار نمی گردد. Nو  PEاي در تابلو متصل شده و هیچ ارتباطی بین شینه ه PEکابل به شینه  PENد) هادي 

  ، گزینه ج صحیح است.نکته فوقپاسخ) طبق 

رشته اي سه فازي وارد تابلو توزیع مصارف نهائی (روشنائی، پریز  4، هرگاه کابل TN-C-Sدر یک سیستم نیرو از نوع  )1-46  پرسش

  ))8( 87و تجهیزات ثابت) گردد: (اسفند 

) Jumperدر تابلو با نوعی قطعه اتصال دهنده قابل پیاده کردن ( PEو  Nتابلو وصل شده و ارتباط شینه  Nمستقیما به شینه  PENالف) هادي 

  برقرار می گردد.

در تابلو با نوعی قطعه اتصال دهنده قابل پیاده کردن  PEو  Nتابلو وصل شده و ارتباط شینه  PEمستقیما به شینه  PENب) هادي 

)Jumper.برقرار می گردد ( 
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در تابلو اتصال  PENه به شین PENخنثی -بوده و هادي حفاظتی PEسیمه است، بنابراین تابلو نیز فاقد شینه حفاظتی  4ج) چون کابل 

  یابد.می

  ی گردد.در تابلو برقرار نم PEو  Nتابلو وصل شده و هیچ ارتباطی بین شینه هاي  PEمستقیما به شینه  PENد) هادي 

  پس گزینه ب درست است. ق، نکته فوبا توجه به پاسخ) 

 هم می تواند چهار سیمه و هم پنج سیمه باشد.  TN-C-Sسیستم  )  1-5 نکته

گازي بخار  مناسب ترین سایز کابل جهت روشنائی محوطه با استفاده از چراغ هاي TN-C-Sدر یک سیستم نیروي  )1-47  پرسش

  ))42( 87(اسفند جیوه چه می باشد؟

  ربعمیلی متر م 3×16/25+1×16ب)                         میلی متر مربع                     3×16/25الف) 

  میلی متر مربع 5×25میلی متر مربع                                                   د)  4×25ج) 

فاز یا ی معادل هادي در المپ هاي گازي، مخابراتی و غیره هادي خنث، 13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13آئین نامه پاسخ) با توجه 

به هادي هاي فاز و خنثی،  بیشتر از آن در نظر گرفته می شود. از این رو، گزینه هاي الف و ب بدلیل نصف بودن سطح مقطع هادي نسبت

ئیکه استفاده می شود الزاما در جا TN-Sهستند. از سیستم  TN-Sو  TN-Cاشتباه است. گزینه هاي ج و د به ترتیب گویاي سیستم هاي 

ه در اینجا با توجه به نوع )، استفاده می شود کPLCارمونیک اهمیت خاصی داشته باشد (مثل مراکز مخابراتی، کامپیوتري و که نویز و ه

  کافی به نظر می رسد، پس گزینه ج صحیح است.  TN-Cبار، چنین الزامی احساس نشده و 

وثر می باشد؟ سطح مقطع کابل ها مدر محاسبات  TN-C-Sکدامیک از جریان هاي اتصال کوتاه در یک سیستم توزیع  )1-48  پرسش

  ))54( 87(اسفند 

  الف) اتصال کوتاه تک فاز بین هادي فاز و هادي خنثی حفاظتی مشترك 

  ب) اتصال کوتاه تک فاز بین هادي فاز و هادي حفاظتی

  ج) اتصال کوتاه سه فاز

  د) اتصال کوتاه دو فاز

ه فاز و دو فاز کمتر است، پس سبا توجه اینکه مقدار جریان خطاي تک فاز از  پاسخ) باید سیستم جواب گوي خطاها با مقدار کم نیز باشد.

ست. پس گزینه گزینه ب درست ا TN-Sگزینه الف و براي سیستم  TN-Cو  TN-C-Sگزینه هاي ج و د صحیح نیست. براي سیستم هاي 

  الف صحیح است. 

ح است؟  (در یک ) در یک تابلوي کنتوري صحیN() و شینه نول  PEهاي زیر در خصوص شینه ارت  (کدامیک از گزینه )1-49  پرسش

  ))41( 94باشد) (بهمن می TN-Sو قسمت توزیع برق در داخل ساختمان  TN-C، قسمت برق ورودي TN-C-Sسیستم نیروي 

  گردد.الف) شینه ارت  و نول به هم وصل شده و یک کابل به داخل واحدها اجرا می

  گردد.می جدا بوده و از هر شینه یک کابل جداگانه به داخل واحدها اجراب) شینه ارت و نول در داخل تابلو از هم 

  گردد.ج) شینه ارت و نول به هم وصل شده و از هر شینه یک کابل جداگانه به داخل واحدها اجرا می

  د.گردد) شینه ارت و نول در داخل تابلو از هم جدا بوده و فقط از شینه نول یک کابل به داخل واحدها اجرا می

  گزینه ج صحیح است.پاسخ) 

مورد  TN-Sرد متداول ترین آنهاست و در بعضی موا TN-C-Sذکر شده است، گونه  TNاز سه گونه اي که براي سیستم  )  1-6 نکته

دي که، به صورت مشخص استفاده است و در کلیه تاسیسات تحت پوشش این مقررات، از این گونه ها استفاده خواهد شد، مگر در موار

  ستم هاي دیگر مجاز یا الزم باشد.استفاده از سی

یستم نیروي مورد سبا فرض اینکه بصورت مشخص استفاده از سیستم هاي نیروي دیگر توضیه نشده باشد، متداول ترین  )1-50  پرسش

  ))80(80استفاده چه می باشد؟ (دوره دوم سال 

 TTد)                TN-Sج)                           TN-C-Sب)          TN-Cالف) 

  پاسخ) گزینه ب صحیح است. 

 TN-C-Sتم به نقطه نول در سیس PEوصل شود. وصل کردن از طریق  )N، بدنه دستگاه باید به نول (TNدر سیستم  )  1-7 نکته

 داراي چند مزیت مهم است:

  استفاده از دو سیمPE  وN  فزایش می دهد. ابه صورت جداگانه، ضریب اطمینان را در صورت وقوع قطعی در یکی از سیم ها 
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  با عبور جریان از سیم نول، در برخی تجهیزات (مانند دستگاه هاي کنترل دور موتورها یا درایوها، المپ هاي کم مصرف، سیستم هاي

) رخ داده و با وصل به بدنه، این آثار EMI( 1و غیره) هارمونیک، نویز و تداخل امواج الکترومغناطیسی PLCمخابراتی، کامپیوتري، 

تزریق می شود. خیلی از تجهیزات از بدنه خود براي ایجاد نقطه صفر استفاده می کنند که با عبور هارمونیک  مخرب به بدنه دستگاه

 TN-C-Sسیستم  TN-Sو بخش  TN -Sو غیره از آن، عملکرد دستگاه دچار اختالل می شود. پس یکی از مزایاي اصلی سیستم 

 ل امواج الکترومغناطیسی به بدنه دستگاه است.جلوگیري از تزریق هارمونیک، نویز و تداخ TN-Cنسبت به 

کند بلکه بخشی از نمی رجریان خنثی تمامًا از هادي خنثی عبو TN-C) در سیستم PENبه علت مشترك بودن هادیهاي حفاظتی خنثی (

) EMIکترومغناطیسی و تداخل (گردد و همین بخش است که ایجاد امواج الآن به علت وجود همبندي، از راه اجزاي ساختمانی به مبدا بر می

ن هیچ ارد و بنابرای) هادي خنثی در همبندي شرکت ندN) و خنثی (PEبه دلیل مجزا بودن هادیهاي حفاظتی ( TN-Sکند. در سیستم می

در  EMIراي مبارزه با ب) بروز نخواهد کرد.به طور کلی EMIعبور نخواهد کرد و (ط به آن باشد از اجزاي ساختمانی جریانی که مربو

  زم است نکات زیر رعایت شوند:باشند الساختمانهایی که شامل لوازم الکترنیکی می

  از سیستمهاي توزیع، سیستمهاي مورد قبول عبارتند ازTT,TN-Sفاظتی / خنثی (به عبارت دیگر نباید از هادي مشترك ح ؛PEN (

  به هیچ وجه مجاز نیست. TN-Cاستفاده شود و یا استفاده از سیستمهاي 

 بینی شود.هاي توزیع الزم است همبندي اضافی براي همولتاژ کردن پیشدر همه جعبه  

ابرات، ساختمانهاي داراي ساختمانهاي مربوط به تاسیسات فنی مخ استفاده کنند براي مثال عبارتند از TN-Sساختمانهایی که باید از 

هاي تشخیص و هم درمان، در زمینه شود که امروزه همبیمارستانها و ساختمانی مشابه آنها در مورد بیمارستانها یادآور می ،هاي رایانهشبکه

 TN-Sباره مزایاي سیستم ه مطالبی گفته شده درکهی است بدی. شوداز وسایل الکترونیکی حساس به امواج الکترومغناطیسی استفاده می

از مدارها اتصالی بروز کند  فقط در هنگام سالم بودن کلیه مدارها صحیح خواهد بود و اما اگر به هر دلیل در یکی TN-Cنسبت به سیستم 

م) تداخل امواج (به طور دائ ود داشته باشد،اي وجتا قطع خودکار اتصالی (به مدت بسیار کوتاه) و یا اگر در سیستم نشتی قابل مالحظه

  ) وجود خواهد داشت.EMIالکترومغناطیسی (

ن سیستم توزیع دهد. با توجه به این شکل، کدام عبارت در مورد ایرا نشان می C-TNشکل زیر سیستم توزیع نیرو  )1-51  پرسش

  ))24(93(خرداد  ؟باشدنمیصحیح 

U


U 0 

  
ایجاد  EMIو پدیده  ΔUو سازه فلزي ساختمان، اختالف پتانسیل  PENبندي بین هادي هاي همالف) در این سیستم، به دلیل وجود هادي

  شود.می

ایجاد  EMIي یسی و پدیدهبندي، میدان مغناطهاي همب) در این سیستم، به دلیل عبور بخشی از جریان بار برگشتی هادي خنثی از هادي

  شود.می

  شود.ایجاد می ΔUپتانسیل دلیل عبور بخشی از جریان بار برگشتی هادي خنثی از اجزاي ساختمانی، اختالفج) در این سیستم، به

                                                           
1Electro-Magnetic Interference 
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 EMIتوان از ایجاد میدان مغناطیسی و بروز پدیده د) در این سیستم، درصورت حذف اتصال زمین منبع تغذیه یا اتصال زمین ساختمان، می

  جلوگیري نمود.

ت فلزي) مقدار جریانی از دلیل وجود همبندي (ارتبط با اسکل) برمی گردد. بPENحفاظتی (-) رفته و از سیم خنثیL3پاسخ) جریان از فاز (

 هادي بیگانه عبور می کند. این جریان منجر به ایجاد میدان شده و نویز، تداخل و هارمونیک تولید می کند (گزینه ب). طبیعتا هر جایی که

ست، مقداري اختالف پتانسیل نیز بوجود می آید (گزینه ج). گزینه الف نیز صحیح است. پس تنها گزینه اشتباه، گزینه د است، چرا جریان ا

  باید وصل بماند. TN-Cکه در سیستم 

  ))47(84) چگونه بوجود می آید. (آذر EMIتداخل امواج الکترومغناطیسی ( )1-52  پرسش

  نثی از چند مسیرب) در اثر عبور جریان هاي برگشتی هادي خنثی از هادي خنثیالف) در اثر عبور جریان هاي برگشتی هادي خ

  ج) در اثر عبور جریان هاي برگشتی هادي خنثی از هادي حفاظتید) هیچکدام

) بوجود پاسخ) در اثر عبور جریان برگشتی هادي خنثی از چند مسیر (بدلیل وجود همبندي از راه اجراي ساختمانی) به مبدا (زمین منبع تغذیه

  می آید. پس گزینه الف صحیح است. 

  ))48(84در چه سیستم یا سیستم هائی امکان بوجود آمدن را دارد. (آذر  EMIپدیده  )1-53  پرسش

  TN-C-Sو  TN-Cد)                        TN-C-S ،IT ،TTج)                         TTو  ITب)                 TN-Cالف) 

پاسخ) در سیستمی که بدنه به نول وصل کنیم، این هادي اتصال دهنده تاثیرات نویز، هارمونیک و غیره را می تواند به بدنه دستگاه تزریق 

چنین حالتی وجود ندارد.  Sچنین وضعیتی حاکم است اما در قسمت  Cدر قسمت  TN-C-S، بدنه به زمین متصل است. در ITو  TTکند. در 

است که در آن بدنه دستگاه به نول ترانسفورماتور به صورت مستقیم وصل است. پس  TN-Cهاي موجود، تنها سیستم در بین سیستم 

  گزینه د صحیح است. 

  ))49(84مناسب ترین سیستم براي ساختمان هاي مرکز مخابرات و مشابه آن چه می باشد؟ (آذر  )1-54  پرسش

  TN-C-Sیا  TN-Sد)                 TN-Sیا  TTج)                       TN-C-Sب)                          TN-Sالف) 

نباید بدنه دستگاه به نول ترانسفورماتور متصل شود.  EMIپاسخ) در ساختمان هاي مخابراتی، براي عدم تزریق هارمونیک و ایجاد پدیده 

ست. با توجه به اجباري بودن اجراي سیستم بدنه به نول متصل است، پس گزینه هاي ب و د اشتباه ا TN-C-Sو  TN-Cدر سیستم هاي 

TN  .در ایران گزینه ج صحیح نیست، پس گزینه الف صحیح است  

  ))؟42نظارت(95سیستم نیروي برق مورد طراحی براي تاسیسات برق یک بیمارستان چه می باشد (اسفند )1-55  پرسش

 TN-C-Sب)                                                             TN-Sالف) 

  د) گزینه الف و ب هر دو صحیح است.                                                              TN-Cج) 

  ] گزینه الف صحیح است.4مرجع [ 170پاسخ) طبق صفحه 

در کدام (تداخل امواج الکترومغناطیسی بوجود آمده که در دستگاه هاي الکترونیکی اختالل ایجاد می کند)،  EMIپدیده  )1-56  پرسش

  ))13( 87سیستم توزیع نیرو و به چه دلیل ایجاد می شود؟(اسفند 

  به علت انجام همبندي TN-Cب) در سیستم          به علت عدم انجام همبندي     TN-Cالف) در سیستم 

  به علت انجام همبندي TN-Sد) در سیستم         به علت عدم انجام همبندي        TN-Sج) در سیستم 

در سیستم ایجاد می شود.  EMIبه علت اجراي همبندي، پدیده  TN-Cبا توجه به وصل نول مشترك به بدنه دستگاه در سیستم  پاسخ)

  پس گزینه ب صحیح است. 

و در سیستم  PEهادي  TN-Sاجرا می شود، که در سیستم  TNاتصال زمین مکرر براي کاهش مقاومت زمین در سیستم  )  1-8 نکته

TN-C  هاديPEN .به زمین وصل می شود  

براي کاهش مقاومت کل اتصال زمین نقطه خنثی و نزدیک کردن ولتاژ زمین به ولتاژ بدنه هادي دستگاه هاي الکتریکی  )1-57  پرسش

براي اتصال زمین هاي  TN-Sدر اثر اتصال کوتاه از اتصال زمین هاي مکرر در طول خطوط توزیع برق استفاده می شود. در یک سیستم 

  ))15( 87(اسفند ه صحیح می باشد؟مکرر کدام گزین

  در چندین نقطه به زمین متصل می گردد. PEالف) هادي حفاظتی 

  در چندین نقطه به زمین متصل می گردد. PEب) هادي خنثی 

  هر دو در چندین نقطه به زمین متصل می گردند. Nو هادي خنثی  PEج) هادي حفاظتی 

  در چندین نقطه بهم متصل می گردند. Nو هادي خنثی  PEد) هادي حفاظتی 
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  پاسخ) با توجه به نکته فوق، گزینه الف صحیح است. 

هاي زیر از بابت اتصال قرار است اتصال زمین اضافی در طول خط ایجاد گردد، کدامیک از گزینه TN-Sدر یک سیستم  )1-58  پرسش

 ))49(89زمین اضافی درطول خط صحیح است؟ (اسفند 
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N

PE

RB RB1
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  ج)   ب)                                   الف) 

  توان اتصال زمین اضافی در طول خط را داشت.نمی TN-Sد) در یک سیستم 

  پاسخ) گزینه الف صحیح است. 

  هاي مکرر هادي حفاظتی چندین نتیجه مهم حاصل خواهد شد که عبارتند از:با اتصال زمین )  1-9  نکته

 تري و سیستم حفاظتی در زمان کوتاه می یابدال کوتاه افزایش اتص نامپدانس کل معادل کاهش یافته و در نتیجه جریا

  (زمان مجاز)، جریان اتصال کوتاه را قطع خواهد کرد.

 یابد و بهترین شرایط آن است که ولتاژ تماس مساوي و یا کوچکتر از ولتاژ تماس مجاز (براي ولتاژ تماس کاهش می

  گردد.) ولت 50 محیطهاي

 پاسخ دهید. بعديپرسش  چهار نشان داده شده در شکل زیر، به TNبا توجه به مدار توزیع نیرو  )1-1مساله 

  
در مدار نیست):  ARبرابر است با (الکترود  aI، مقدار جریان خطاي Fبدنه در دستگاه الکتریکی درصورت وقوع اتصال  )1-59  پرسش

 ))44(92(آذر 

  آمپر 2200د)                   آمپر 1100ج)                 آمپر          550ب)                    آمپر        110الف) 

 ، می توان نوشت:   Fو  PER ،2/PER ،PE ،N ،3L ،Ia/2است. با توجه به مسیر بسته بدنه دستگاه  S-TNپاسخ) سیستم 

/2 /2

220
550

0.1 0.1 0.2
P P

total PE PE L

U U
I A

R R R R
   

     
 پس گزینه ب صحیح است.

  ))45(92برابر است با: (آذر  )FU(به زمین  نسبت Fدر این حالت، ولتاژ بدنه هادي دستگاه  )1-60  پرسش

  ولت 440د)     ولت        220ج)                         ولت              110ب)          ولت               55الف) 

  قرار دارد، پس:     PER/2پاسخ) مقدار ولتاژ بدنه به زمین، برابر است با ولتاژ بین بدنه هادي و زمین که در مسیر آن دو مقاومت 

                                                                              /2 /2 550 0.1 0.1 110PE Pa EFU I vR R      
  

  پس گزینه ب صحیح است.
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گیرد. مقادیر جریان خطا عنوان یک اتصال زمین مکرر در مدار قرار می به ARالکترود ، Yو  Xهاي با اتصال ترمینال )1-61  پرسش

. در A553 =aIو  A542=1aIو  A11=2aIباشند:  ترتیب زیر میدر این حالت محاسبه شده و به Fبدنه در دستگاه  درصورت وقوع اتصال

 ))46(92آذر (برابر است با:  )FU(به زمین نسبت Fاین حالت، ولتاژ بدنه هادي دستگاه 

  ولت 220د)     ولت  5/109ج)     ولت  4/87ب)     ولت 22الف) 

پاسخ) حلقه اي به صورت زیر تشکیل می شود:
       /2 2 553 0.1 11 2.9 87.2F a PE a AU I R I R v        

  

 پس گزینه ب صحیح است. 

به الکترودهاي زمین مکرر در مسیر خطوط توزیع  PENیا  PEبا اتصال هادي  TNبا توجه به پرسش قبل، در سیستم  )1-62  پرسش

  ))47(92(آذر نیرو، درصورت وقوع اتصال زمین یا اتصال بدنه، کدام گزینه صحیح است؟

  یابدالف) با کاهش زیاد جریان خطا، وضعیت سیستم از دیدگاه ایمنی بهبود می

  یابدیب) با افزایش زیاد جریان خطا، وضعیت سیستم از دیدگاه ایمنی بهبود م

  یابدبه زمین، وضعیت سیستم از دیدگاه ایمنی بهبود میج) با کاهش ولتاژ هادي حفاظتی نسبت 

  توان اظهار نظر نمودبه زمین نمید) جریان خطا افزایش یافته ولی در مورد ولتاژ هادي حفاظتی نسبت

ولت کاهش یافت، پس  2/87و وقوع خطا، مقدار ولتاژ به  Yو  Xولت بود که با اتصال ترمینال  110برابر  FUپاسخ) در حالت عادي مقدار 

  وضعیت سیستم از دیدگاه ایمنی بهبود یافته است. پس گزینه ج صحیح است. 

  

  کلیدهاي حفاظتی در سیستم ارتینگ 4-1

جز در موارد خاصی که شرایط محلی براي استقرار آن مناسب باشد و یا وسائل حفاظتی مخصوص  TTدر سیستم : TTسیستم الف) 

ود (کلیدهاي جریان باقیمانده) بهره برداري از آن را ممکن کند، قابل استفاده نیست و نظر به اینکه در کشور ما اینگونه شرایط به ندرت وج

  استفاده از آن تنها با اجازه مخصوص مقامات صالحیت دار مجاز خواهد بود.از شمول این مقررات خارج است و  TTدارد، سیستم 

، می توان از انواع وسائل حفاظتی زیر استفاده کرد: فیوز، کلیدهاي خودکار مینیاتوري، کلیدهاي خودکار TNدر سیستم : TNسیستم ب) 

  ).RCD(کلیداتوماتیک)، کلیدهاي جریان باقیمانده (

) و PEیان باقمیانده می توان فقط در قسمت هائی از تاسیساتی که هادي هاي مجزاي حفاظتی (از کلیدهاي خودکار جر  )  1-10 نکته

 ) دارند، استفاده کرد. Nخنثی (

) استفاده شود براي عملکرد صحیح این نوع سیستم حفاظتی، برقراري RCDاگر به هر دلیلی از کلیدهاي جریان باقیمانده (  )  1-11 نکته

  الزامی است.  Δ×IAR≥50رابطه 

باشند که تغذیه آنها از یک تابلو ممکن ثانیه در یک محیط نصب می 4/0ثانیه و  5هاي زندگی روزمره انواع دستگاهدر   )  1-12 نکته

  رسد:سه راه حل به نظر می انجام این کار همیشه ممکن نخواهد بود.، پس چه باید کرد؟نیست 

  ثانیه ممکن است به طور  5هاي زیرا دستگاه( ثانیه 4/0ثانیه به مدت  4/0ثانیه و  5تنظیم وسایل حفاظتی همه دستگاهها اعم از

  ).ثانیه) برق آنها بدون دلیل قطع شود 4/0عادي دچار اضافه   بار موقت شوند که به سبب وسایل حفاظتی حساستر (

  ي نزدیکتر به منبع وصلند.ز کابلهاي اختصاصی که به تابلوهاثانیه با استفاده ا 4/0تغذیه مدارهاي 

 ي اضافی براي همولتاژ کردنایجاد همبند  

 توصیه می شود. سومروش 

  ))9(87کدام گزینه براي زمان قطع وسیله حفاظتی مدار الکتریکی در اتصال کوتاه براي: (اسفند  )1-63  پرسش

  باشد. می 2tصحیح  ) دستگاههاي سیار (وسایل دستی -1t ،2دستگاههاي نصب ثابت  -1

  ثانیه.  5هر دو حداکثر  2tو  1tب)                ثانیه.                              4/0حداقل  2tو  1tالف) 

  ثانیه. 4/0حداکثر  2tثانیه و  5حداکثر  1tد)               ثانیه.                4/0حداقل  2tثانیه و  5حداقل  1tج) 

  ثانیه است. پس گزینه د صحیح است.  4/0ثانیه و دستگاه هاي سیار  5زمان قطع دستگاه هاي ثابت  حداکثرپاسخ) 

ثانیه قطع گردند، از یک تابلو باشد، کدامیک از  5و یا  4/0هایی که باید در چنانچه مدار تغذیه تجهیزات و یا دستگاه )1-64  پرسش

  ))10(92(آذرهاي زیر صحیح است؟ گزینه

  باشد.ثانیه قطع گردند، از یک تابلو به هیچ وجه مجاز نمی 5و یا  4/0هایی که باید در الف) تغذیه تجهیزات و یا دستگاه



 تاسیسات برقیبندي شده آزمون نظام مهندسی هاي طبقهدرسنامه و پرسش  34

 

  ثانیه انجام گیرد.  4/0ثانیه به مدت 4/0ثانیه و  5ب)تنظیم وسایل حفاظتی همه دستگاهها و تجهیزات اعم از 

  ي هم ولتاژ کردن. بندي اضافی براج) استفاده از هم

  د) گزینه هاي ب و ج صحیح است. 

  همبندي اضافی نیز مشکل را حل خواهد کرد. پس گزینه د صحیح است. تحت شرایطی می تواند صحیح باشد.  بگزینه پاسخ) 

 :RCDبرخی از دالیل استفاده از کلید  )  1-13 نکته

  در سیستمTT ) الزاما، باید از کلید جریان باقیماندهRCD .استفاده گردد (  

  اگر در سیستمTN  بدنه هاي هادي به الکترود زمین مستقل، یعنی الکترودي که مستقل از اتصال زمین خنثی باشد، وصل شود (که

  ). در این حالت، هم الزاما باید از کلید جریان باقیمانده استفاده شودممنوع است

آمپر (فیوز) به الکترود زمینی با  25اهی با وسیله حفاظتی باشد بدنه دستگمی TNاي که سیستم نیروي آن در پروژه )1-65  پرسش

 ))28(89هاي زیر صحیح است؟ (خرداد است، با توجه به موارد ذکر شده کدامیک از گزینهمقاومت دو اهم وصل شده

 باشداهم وصل بدنه دستگاه به الکترود زمین مستقل بالمانع می 5/0الف) با کاهش مقاومت الکترود زمین به 

 باشد.وصل بدنه دستگاه به الکترود زمین مستقل بطور کلی ممنوع می ب)

 باشد.ج) با توجه به مقاومت دو اهم وصل بدنه دستگاه به الکترود زمین مستقل بالمانع می

 باشد.د) با کاهش مقاومت الکترود زمین به یک اهم وصل بدنه دستگاه به الکترود زمین مستقل بالمانع می

  به نکته فوق در صورت وصل بدنه دستگاه به یک الکترود مستقل باید در رابطه زیر صدق کند:پاسخ) با توجه 

50
50 2

25
A A AR I R R        

  اهم باشد، پس گزینه الف صحیح است.  2بنابراین مقاومت الکترود مستقل باید کمتر از 

 
  : طرحواره عمومی همبندي اصلی و اضافی براي همولتاژ کردن1-12شکل 

 




