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لفدان و  کليه حقوق چاپ و نشر اين کتداب رادابب بدا ودانون حقدوق ر      
برای ناشر رحفوظ و رنحصراً رتعلب به نشر  2465رصنفان رصوب سال 

باشد. لذا هرگونه استفاده از کل يدا وسدمتی از ايدن کتداب  از      نوآور ری
برداری، نشر الكترونيكی، هدر   وبيل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسكن، عكس

ا دی، فيلم فايل صوتی يد  وی دی، دی نوع انتشار به صورت اينترنتی، سی
تصويری و غيره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور رمندوع بدوده و شدرعاً    

 گيرند.  حرام است و رتخلفين تحت پيگرد وانونی ورار ری

 
 
 یافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.لطفاً جهت در 
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رسداند   های اين انتشارات، بده استحادارتان ردی    نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن ودردانی و ارج

سازی و نشر کتاب، تماری  های رختلف آراده که همكاران اين انتشارات، اعم از ر لّفان و رترجمان و کارگروه
اندد و تدال     کدار بسدته   فرهيختدة گراردی بده   سعی و همّت خود را برای ارائة کتابی درخور و شايستة شدما  

های استاندارد يك کتاب خوب، هدم از نردر رحتدوايی و غندای      اند که اثری را ارائه نمايند که از حدّاول کرده
 علمی و فرهنگی و هم از نرر کيفيّت شكلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.

رائة اثری با کمترين اشكال، باز هم احتمدال بدروز   های اين انتشارات برای ا رغم تماری تال  وجود، علی بااين
ديگدر،   نقص و اِشكال دانسدت. ازسدوی   توان الزاراً ربرّا از  ايراد و اشكال در کار وجود دارد و هيچ اثری را نمی

ای و اخالوی خود و نيز بنابده اعتقداد راسده بده حقدوق رسدّلم خواننددگان         اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
ويژه از طريب فراخدوان بده خواننددگان گراردی، ازهرگونده اشدكال        دارد از هر طريب رمكن، بهگراری، سعی 
 ها رفع نمايد. های بعدی آن ها و ويرايش ها را در چاپ های رنتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

اشكاالت، ندواوص و  که حين راالعة کتاب با  راستا، از شما فرهيختة گراری تقاضا داريم درصورتی لذا در اين 
ايد پدس   يا ايرادهای شكلی يا رحتوايی در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روی خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همداهنگی بدا انتشدارات، ارسدال      از اتمام راالعه، کتاب ويرايش
ايدد، لادف کدرده عكدس يدا       ای يادداشت نموده برگة جداگانهنماييد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روی 

اسكن برگة رزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايميل انتشدارات ندوآور ارسدال نماييدد، تدا ايدن       
های بعدی کتداب اِعمدال و اصدالر گدردد و باعدق ارتقدا و هرچده         ها و ويرايش روارد بررسی شده و در چاپ

 ی کتاب و ارتقاء ساح کيفی، شكلی و ساختاری آن گردد.پربارترشدن رحتواي

رنردور   نشر نوآور، ضمن ابراز ارتنان از اين عمل رتعهّدانه و رسئوالنة شما خوانندة فرهيخته و گرانقددر، بده  
کده اصدالحات درسدت و بجدا باشدند،       تقدير و تشكر از اين همدلی و همكاری علمی و فرهنگدی، درصدورتی  

رسم ادب و تشكّر و ودرشناسی، نسدخة ديگدری از همدان کتداب و يدا چداپ        حات، بهرتناسب با ريزان اصال
عندوان هديده، بده انتخداب خودتدان، برايتدان ارسدال         شدة آن و نيز از ساير کتب رنتشرة خدود را بده   اصالر
که اصالحات تأثيرگذار باشند در رقدّرة چاپ بعدی کتداب نيدزاز زحمدات شدما تقددير       نمايد، و درصورتی ری
 شود. یر

کارهدای شدما عزيدزان در     آورندگان کتاب، از پيشدنهادها، نردرات، انتقدادات و راه    همچنين نشر نوآور و پديد
راستای هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سداح کيفدی و علمدی آن صدميمانه و رشدتاوانه اسدتقبال       

 نمايند. ری

 نشر نوآور
 14899212868-4 :تلفن

www.noavarpub.com 
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 یکاربرد سيدر دانشگاه و تدر كيآکادر سيتدر اتيکتاب پس از تجرب نيا نيرولف بزرگ، یخدا اديبا نام و 
و اصدالر و   ليد تكم ،یابيد در ارز یو نرام رهندسد  هيووه واائ ،یدادگستر یرسم ،کارشناسیصنعت یها در دوره
 یبرگدزار شدده و رصداحبه فند     یهدا  وجه به سواالت آزرونفوق با ت یها شده در دوره سيراالب تدر یبروزرسان
 ،یصدنعت  لو ارتبدا  آن بدا رسدائ    یعلمد  ميرفداه  عيد رنابع الزم و تجم ليها، به رنرور تكم شدگان آزرون وبول
 . ميينما فيکتاب حاضر را تأل ميها و رصاحبه بر آن شد شده در آزرون دهيس االت پرس زيو ن یرهندس اتيتجرب

 نيد ا فيركرر از زردان تدأل   یريگيبرگزار شده و پ یها رحترم از دوره نيبه استقبال داوطلبارج نهادن  ضمن
 . کند یر ازين یب بيردويغ یدر رنابع رختلف، پراکنده و گاه یرا از رراجعه و سردرگم زانيکتاب، کتاب حاضر عز

ت آزردون در  سدوم سد اال   كيد که حددود حدداول    دهد یس االت آزرون و رصاحبه نشان ر یروضوع یبررس
و  كيد رشته بدرق، الكترون  زيو ن یساختمان ساتيکارخانجات، تأس ساتيو تأس آالت نيگانه برق راش سه یها رشته

 ندارد. یخصاست که وسمت عمده آن رنبع رش یبرو ساتيو تأس یكيالكتر نيرخابرات رربو  به راش
 به طور خالصه گنجانده شود. برگزار شده یها آزرون یها کتاب همه سواالت و پاسه نيشده در ا یسع
 ،یبرود  سدات يهمه سواالت رربو  به تاس یشده است، گردآور فيبار تال نياول یکتاب که برا نيرهم ا تيرز
 است: ريدر هر سه رشته ز ديو تول عيسواالت پرتكرار صنا یو برخ آسانسور ،یكيالكتر یها نيراش

 کارخانجات ساتيآالت و تاس ني. برق راشالف
 ساختمان تساي. تاسب
 و رخابرات كي. برق، الكترونج

 رنابب بر روارد فوق است. زين نيرولف یرسم یکارشناس تيوابل توجه، صالح نكته
 انيرخدتص رتقاضد   یاست که فصل دوازدهم رربو  به خالصه درس آسانسدور و پلده برود    یادآوريالزم به  

 کتداب   یرسدم  یکارشناسد  یه آزرون هابر کتاب درسنار یليکتاب تكم نيساختمان است که ا ساتيرشته تأس
رخدتص داوطلبدان    یكيالكتر یها نيفصل راش زيعرب صادق( باشد، ن یرهد دکتر یآوا فياول، بخش برق و تال

 فصول رشترك است. هيکارخانجات و بق ساتيرشته تاس  رحترم
 یهدر رد لف   یو بدرا دارد  یفيهدر تدأل   تيد فيک یدر ارتقدا  يیبسزا رينقاه نررات خوانندگان تأث كهياز آنجائ 
 یكدديپسددت الكترون بيددخددود را از طر یتددذکرات احتمددال  تواننددد یاسددت، خوانندددگان رحتددرم ردد   یضددرور

info@noavarpub.com  .به سمع ر لف برسانند 
 .باشد یر زين 97آزرون راده  نيداوطلب یبرا یرناسب اريکتاب رنبع بس نيا

ر ويرايش اين کتاب را را ياری نمودند کمدال تشدكر و   در پايان از استاد رحترم؛ رهندس پوريا ساسانفر که د
 .آرزوی روفقيت برای ايشان داريم

 



 
 
 

 2465کليه حقوق چاپ و نشر اين کتاب راابب با وانون حقوق ر لّفان و رصنّفان و هنررندان رصوّب سال 

اسدت. لدذا هدر گونده      ، برای ناشر رحفوظ و رنحصراً رتعلب به نشر ندوآور 2480نارة اجرايی آن رصوّب  و آيين

استفاده از کل يا وسمتی از راالب، اشكال، نمودارها، جداول و تصاوير ايدن کتداب، در ديگدر کتدب، رجدالت،      

برداری از راالب اين کتاب تحت هر عنوانی از وبيل چاپ،  ها و روارد ديگر، و نيز هر گونه بهره نشريات، سايت

صورت  برداری از کتاب، و همچنين هر نوع انتشار به  اف و عكسفتوکپی، اسكن، تايپ از آن، تهيه فايل پی دی 

وی دی، فيلم، فايل صوتی يا تصويری و غيره بددون اجازه کتبدی از نشدر     اينترنتی، الكترونيكی، سی دی، دی

 گيرند. حرام است، و رتخلّفين تحت پيگرد وانونی و واايی ورار ری شرعاً نيز نوآور رمنوع و غيروانونی بوده و

چنين، توسّط اين  صورت فايل ورد يا پی دی اف و روارد اين با توجّه به اينكه هيچ کتابی از کتب نشر نوآور به 

که هر سايتی اودام به تايپ، اسكن و يا روارد  انتشارات در هيچ سايت اينترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

سايت خود ورار داده و يا اودام به فرو  آن نمايد،  رشابه نمايد و کل يا وسمتی از رتن کتب نشر نوآور را در

توسّط کارشناسان ارور اينترنتی اين انتشارات، که رسئوليّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينكه اين کار از  پردازند، بررسی و در صورت رشخّص ها ری بررسی رحتوای سايت

باشد، وکيل وانونی انتشارات از طريب وزارت فرهنگ و  غير رجاز و از نرر شرعی نيز حرام ری نرر وانونی

ای و اينترنتی( و نيز ساير رراجع وانونی، اودام  ارشاد اسالری، پليس فتا  پليس رسيدگی به جرايم رايانه

رورد پيگرد وانونی و واايی ، و طیّ انجام رراحل وانونی و اودارات واايی، خاطيان را عمل آورده  رقتای به

 ورار داده و کلّيّة خسارات وارده به اين انتشارات و ر لّف از رتخلّفان اخذ خواهد شد.

، اودام به تهيّة کپی، جزوه، چاپ ديجيتال، چاپ ريسو، اُفست ها که هر يك از کتابفروشی همچنين در صورتی 

رسانی تخلّفات کتابفروشی رزبور به  يند، ضمن اطاّلعاز کتب انتشارات نوآور نموده و اودام به فرو  آن نما

ساير همكاران و رُوَزّعين رحترم، از طريب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالری، اتّحادّية ناشران، و انجمن ناشران 

 نمايد. دانشگاهی و نيز رراجع وانونی و واايی اودام به استيفای حقوق خود از رتخلّف ری

 ده و مطالعه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیّه، استفا

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گراری خود درخواست دارد که در صورت رشاهده هر گونه تخلّف از وبيل روارد فدوق، 

و يا از طريب  02294076765و  092 66656222 -9های  های انتشارات نوآور به شماره رراتب را يا از طدريب تلفدن

و يا از طريب رنوی تماس با را در سايت  info@noavarpub.com ايميل انتشارات به آدرس

www.noavarpub.com  به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تاييع حقوق ناشر، پديدآورنده و نيز خود

 عنوان تشكّر و ودردانی، از کتب  اين ارر رهم، به  عمل آيد، و در راستای انجام  خوانندگان رحترم جلوگيری به

 انتشارات نوآور نيز هديه دريافت نمايند. 



 فصل اول

 ارتینگ -رسانی  های نیرو، برق سیستم

 کات مهم یادآوری برخی ن

 مروری بر چند سیستم برق رسانی
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 توزیع برق در ساختمان 


 زیع برق در ساختمان: تو4-8 توزیع برق در ساختمان شکل

 
دهی خاو  در همده تابلوهدای بدرق     شود، نداشتن آدرس خاو  ورودی و خروجی تابلو برق است. آدرس ای که اغلب فرارو  ری نكته

 الزاری است.

 دسترسحد 
 .ای است که حدود آن از ساح رحل فعاليت يا رفت و آرد عادی افراد بدون هرگونه کمك، وابل لمس باشد رناقه

 

 ایوان یا بام سکو، مثل مشخص سطح یک اطراف دسترس حد

 .باشد رتر از رحيط اطراف تراس يا بام در دسترس وی ری سانتی 298فردی که روی تراس يا بام ايستاده تا  -2

ها و زندگ   ارك ارتفاع نصب چراغهای عموری رثل پ رتر از ساح زرين در دسترس افراد است، پس در ردارس و ركان 8/9تا ارتفاع  -9
 .رتر باشد 8/9تر از  اخبار يا بلندگوها بايد بيش

 .باشد و نصب پريز يا کليد زير ريزی بايد در اين رحدود باشد رتر حد دسترس ری سانتی 78زير ريز کار و سكوی کار تا عمب  -4
 :گيرد رقررات رلی روارد زير را در بر ری 24 ربحق

 ولت ر ثر 2000های جريان رتناوب با ولتاژ تا  شی سيستمک تأسيسات سيم الف(

هدا(، کده از    کشدی داخلدی دسدتگاه    ولت ر ثر  بده جدز سديم    2000های جريان رتناوب با ولتاژ بيش از  کشی سيستم تأسيسات سيم ب(
 های تخليه الكتريكی در گازها کنند، رانند چراغ ولت تغذيه ری 2000های فشار ضعيف تا  سيستم

کيلوولدت و بداالتر    64کيلوولدت، فشدار رتوسدط و ولتاژهدای      44و  90، 22های جريان رتناوب با ولتداژ   در اين رقررات سيستم: تبصره
 .شود فشارووی ناريده ری
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 های برق حریم شبکه

 
 شار وسط برق فشار ضعیف وحریم خطوط برق فشار ضعیف و فشار متوسط شکل  : حریم خطو 8-8شکل 

 
هدای   ای ايمن برای جلوگيری از اثرات ريدان الكترورغناطيسی خاو  انتقال و شبكه برق به رنرور ايجاد فاصله های رعايت حريم شبكه

هدا و   های برق رسانی به افراد، سداختمان  از خارات، خسارات، صدرات احتمالی شبكه جلوگيری برق، فاصله ايمن از نرر برق گرفتگی و
 .باشد ها الزاری ری برداری و تعميرات اين شبكه در بهره غيره و همچنين ايجاد اركان دسترسی رداوم

 :های برق به ورار زير است حريم شبكه

 حریم زمینی

ندوار در   9های جانبی خط هوايی روی زرين که عرض هر يدك از ايدن    نوار در ساح زرين رتصل به تصوير هادی 9حريم زرينی شارل 
 .تآرده اس زيرجدول 

 جدول حریم زمینی

 ژردیف ولتا

 ولتاژ حریم

 0111کمتر از 

 ولت

 01ولت تا  0111

 کیلوولت

33 

 کیلوولت

33 

 کیلوولت

030 

 کیلوولت

031 

 کیلوولت

011 

 کیلوولت

537 

 کیلوولت

 ملر 35 ملر ۳0 ملر ۳۳ 3 ملر 3 ملر 1 ملر ۱ 5 ملر 3 ۳ ملر ۳ ۱ ژaحريم  مینم د

 ( (b,cحریم هوایی 

 باشد ری اطراف هادی در هوا حريم هوايی شارل دو حريم افقی و عمودی در

 (Cحریم افقی )

 فاصله افقی در هوا از طرفين هادی 

 حریم عمودی 
 فاصله عمودی در هوا از طرفين هادی 

 
 جدول حریم هوایی

 ردیف ولتاژ

 ولتاژ حریم

 0111کمتر از 

 ولت

 01ولت تا  0111

 کیلوولت

33 

 کیلوولت

33 

 کیلوولت

030 

 کیلوولت

031 

 کیلوولت

011 

 کیلوولت

537 

 کیلوولت

 ملر 34 ملر 3 ملر ۳ 5 ملر 0 5 ملر ۱ - - - ژcحريم افقم د

 ملر ۳5 ملر ۳4 ملر 1 ملر 7 ملر ۳ - - - ژbحريم عبودی د
 

در هدر حدال ردالك    . بدوده اسدت   کتاببراساس رقررات شرکت برق به هنگام تهيه اين  7 روارد و رقادير عنوان شده در پيوست شماره
 .رقررات خواهد بود عمل آخرين نسخه اين

استفاده و جايگزين حريم هوايی به جای حريم زرينی در روارد خاص که اعمال حريم زريندی رمكدن يدا دشدوار باشدد رانندد عدوارض        
در  .باشد پذير ری طبيعی، جنگل و کوه و دره و غيره در رسير خط هوايی به صورت روردی و با تصويب و صدور رجوز شرکت برق اركان

 .از حريم زرينی هم الزاری است% 40رعايت اين حالت 

 .گردد کيلوولت در جدول شماره توسط شرکت برق به صورت روردی تعيين و اعالم ری 44تا ولتاژ  (b)و عمودی  (c) رقادير حريم افقی
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های  د طبب دستورالعملهای برق رستغرق در آب و يا ردفون در زرين که اركان تداخل و تالفی با ساختمان داشته باشد باي حريم کابل
 .شرکت برق در نرر گرفته شود

خادو   (  (b-cو هدوايی   (a) درختكداری در رسدير و حدريم زريندی     و يا باغ و يا
 توزيع و انتقال نيروی برق 

اوداراتی از وبيل زراعت فصلی و کاشدت درختدان کدم ارتفداع و احدداه شدبكه       
به اينكه ردانعی بدرای    آبياری و اوداراتی که در ساح زرين انجام گيرد رشرو 

های برق  دسترسی به خاو  برق خط هوايی ايجاد ننمايد با اجازه کتبی شرکت
 .باشد ای بالرانع ری رناقه

 .باشد (، جزو حريم زرينی ریaحدفاصل بين دو نوار طرفين خط هوايی  

هدای توزيدع بدرق شدهری و      های زريندی در شدبكه   فاصله خاو  هوايی و کابل
های آب، گاز و سوخت رسانی، راه آهن و  ن و رخابرات، لولههمچنين خاو  تلف

 .باشد های رربوطه ری های شرکت غيره تابع ضوابط و دستورالعمل

 
 کیلوولت( 22و  41، 88شکل خط هوایی فشار متوسط )

 

    کیلوولت و باالتر( 92خط هوایی فشار قوی ) شکل
 

 حداقل سطح مقطع سیم ارت بر اساس سیم فاز
ح مقطع هادی حفاظتی حداقل سط
SPE متر مربع( )میلی 

 Sسطح مقطع هادی فاز مدار 
 متر مربع( )میلی

SPE= SPhase If       SPhase≤16 mm
2

 
SPE=16 mm

2
 If       16<SPhase≤35  mm

2
 

SPE=
2

SPhase         If       SPhase>35 mm
2

 

 
 حداقل مجاز سطح مقطع هادی زمین

 نوع هادی و شرایط نصب آن دیسطح مقطع ها

 ملر مر    رای مواردی مه: میلم 3 5
هادی عالوض  ر حفاظت در  را ر ،وردسم، حفاظرت م رانی م نیرز    

 داشله  اشد.
 هادی فقط در  را ر ،وردسم حفاظت شدض  اشد ملر مر    رای مواردی مه: میلم 0

 ملر مر    رای مواردی مه: میلم ۳۳
فقط در  را ر ،وردسم حفاظت شدض وهم حفاظرت  هادی در  مین  ودض و 

 م انی م نداشله و ا  جنس مس يا فوالد ساهوانیزض سرم  اشد.

 ملر مر    رای مواردی مه: میلم 35
های ،وردسم و م انی م  هادی در  مین  ودض و هیچ يع ا  حفاظت

 را نداشله و جنس آن فوالد ساهوانیزض سرم  اشد.

 واردی مه:ملر مر    رای م میلم 54
های ،وردسم و م انی م  هادی در  مین  ودض و هیچ يع ا  حفاظت

 را نداشله و جنس آن فوالد ساهوانیزض سرم  اشد.
 ملر  اشد. میلم ۱های حفاظت نشدض اتصات  مین، حداهم  توصیه شدض است مه: ضخامت هادی شبش

( به صورت اشتراکی استفاده نمود به شرطی که N( وخنثی  PEی رنرور حفاظت 9هادی برای هر  2توان از  در تاسيسات نصب ثابت ری
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 ريلی رتررربع کمتر نباشد. 20( از PENخنثی -ساح رقاع هادی رشترك حفاظتی

 مهم حفاظت در مقابل برق گرفتگیهای  انواع روش

 اتصال زمین  ( استفاده از هادی8
 هدادی حفداظتی  بده  هدا   و  بدنه دسدتگاه است، در اين ر اتصال زرينحفاظت در برابر بروگرفتگی استفاده از سيستم های  يكی از رو 

 هدادی حفداظتی  به سمت  اتصال زرينشود تا هنگام اتصال فاز به بدنه دستگاه، جريان  ری ارپدانس کم رتصل بارتصل به سيستم ارت 
 جاری شود تا وسايل حفاظتی در رسير فاز، ردار را واع کنند و وسيله بی برق و ايمن شود.

 
 حالت کارکرد عادی تجهیزات و عبور جریان از فاز به بار و برگشت جریان از سیم خنثی)نول یا نوترال(

 

 
 و خطر عبور جریان از بدن شخصی که با بدنه تماس دارد به سمت سیستم زمین و منبع نیرودستگاه اتصال فاز به بدنه 

 

 
 به زمینکم  با امپدانس کردن بدنه تجهیز توسط الکترودی مستقلاتصال 

 

  
 


