آزمون كارشناسي تخصصي ماده  72ويژه رشته تأسيسات برق
دوره پنجم
تاريخ آزمون8931/87/81 :
سازمان نظام مهندسي ساختمان

سؤاالت تخصصي

ه

دفترچه سئواالت تخصصي رشته تأسيسات برق
آزمون كارشناسي عمومي ماده  -27دوره
پنجم
تاريخ آزمون1331/12/11 :
نام و نام خانوادگي…………………… :

مدت آزمون - :دقيقه

شماره داوطلب…………………… :

تعداد سؤاالت 04 :سؤال

استان…………………… :

تذكرات :
 )1سئواالت تستي بصورت چهارگزينه اي است .لطفاً فقط يك جواب را بعنووان ااسوص صوحير در ب گوه ااسو نامه در
رديفي كه به ت تيب شماره به ااسص سئوال م بوطه اختصاص داده شده درج ف ماييد.
 )2فقط خانه م بوط به گزينه انت ابي خود را با مداد مشكي كامالً ا كنيد و از درج ه گونه عالمت اضوافي بو روي
ب گ ااس نامه اجتناب ف ماييد.
 )3به ااسصهايي كه در ب گه ااس نامه درج نشده باشد ت تيب اث داده ن واهدشد.
 )4به ااسصهاي اشتباه و يا بيش از يك انت اب يك سوم نم ه منفي تعلق ميگي د.
 )5استفاده از كتاب و مدارك و ماشين حساب در زمان آزمون آزاد است ولي مبادله آنها بوا ديرو داوطلبوان م واز
نميباشد.
 )6چنانچه دفت چه سؤ االت تحويلي به شما داراي اشكاالت چااي يا افتادگي است ،لطفواً فووراً بوه مسوئولين ب گوزاري
آزمون اطالع دهيد.
 )7لطفاً اس از خاتمه مدت آزمون ،ب گه ااس نامه تستي را كه م بوط به سئواالت عمومي و اختصاصي است همو اه
با كارت ورود به جلسه تحويل مسئولين حوزه بنماييد.
موفق باشيد
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 -1ضريب همزماني مدارات روشنايي در هتلها برابر است با :
%22 -1
%24 -2
%52 -3
%94 -0
 -2حداقل شدت روشنايي ايمني راهروها چقدر است؟
 14 -1لوكس
 24 -2لوكس
 34 -3لوكس
 04 -0لوكس
 -3اتاقي با كاربري اداري با طول  6متر و عرض  4متر با ارتفاع  3/2متر با ارتفاع سقف كاذب  1/4متر
داريم .در صورتيكه ضريب نگهداري  ، %67سطح كار  1/1متر ،بازتاب سقف  ، %11ديوارها  %51و كف
 %21فرض شود و استفاده از چراغ  4×11وات فلورسنت لووردار مدنظر باشد ( 4111لومن) جهت
رسيدن به روشنايي مطلوب به چند چراغ نياز ميباشد.
 0 -1عدد
 6 -2عدد
 8 -3عدد
 14 -0عدد
 -4بهره نوري المپها ،بصورت نسبت … به… تعريف ميگردد و المپهاي … داراي بيشترين بهره نوري
هستند.
 -1شار نوري خ وجي به توان ب ق مص في -متال هاليد
 -2شار نوري خ وجي به توان ب ق مص في -فلورسنت
 -3شار نوري خ وجي به توان ب ق مص في -ب ار سديم
 -0توان ب ق مص في به شار نوري خ وجي  -متال هاليد
 -5معيار يكنواختي روشنايي در سطح يك خيابان اصلي به صورت نسبت … به … تعريف ميگردد و
بايستي حداقل معادل … باشد.
 -1شدت روشنايي حداقل به متوسط –  1به 6
 -2شدت روشنايي حداقل به متوسط –  1به 3
 -3شدت روشنايي حداقل به حداكث  1 -به 6
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 -0شدت روشنايي حداقل به حداكث –  1به 3
 -6درجه حفاظت چراغهاي نصبشده در محدوده دوش در حمام برابر است با :
 -1حداقل IP 00
IP 02 -2
IP 00 -3
IP 20 -0
 -7هر مدار پريز نبايد بيش از … عدد پريز برق مربوط به مصارف عمومي را تغذيه كند.
0 -1
6 -2
8 -3
14 -0
 -1يك الكتروموتور سهفاز  3كيلوواتي با كابل به سطح مقطع  4×2/5ميليمترمربع از تابلو موتورخانه تغذيه
ميگردد .طول كابل تغذيه  111متر ميباشد .افت ولتاژ در حالت كار پايدار الكتروموتور و در زمان
راهاندازي را محاسبه نماييد.
 % 1 - 1و %6
 %2 -2و %10
 % 1 - 3و %3
 % 2 - 0و %5
 -3يك الكتروموتور  55كيلوواتي با ضريب توان  1/1پسفاز ،نيار به بانك خازني براي اصالح ضريب توان و
رساندن آن به عدد يك دارد .مطلوب است محاسبه ظرفيت بانك خازني كه باستي با آن موازي
گردد.
 12/2 -1كيلووار
 22 -2كيلووار
 82/2 -3كيلووار
 01/22 -0كيلووار
 -11عمق دفن كابلهاي فشار ضعيف بايد بين … تا … متر باشد.
 4/2-1تا يك مت
 4/5 -2تا يك مت
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 4/2 -3تا  1/2مت
 4/5 -0تا  1/2مت

 -11از فيوزها ميتوان بهعنوان وسيله حفاظتي در كداميك از موارد زير استفاده كرد؟
 -1مدارها بهعنوان حفاظت در ب اب اتصال كوتاه و اضافه بار.
 -2دستراهها ،بهعنوان حفاظت اتصال كوتاه
 -3تأمين ايمني در صورت اتصال كوتاه بين فاز و خنثي
 -0كليه موارد فوق.

 -12از انواع كليدها يا وسايل حفاظتي جريان باقيمانده ،به شرطي كه جريان باقيمانده عامل آنها ،بيش از
… نباشد ،در شرايط كار عادي (منازل -ادارات -كارگاهها و نظاير آنها) ميتوان بهعنوان وسيله
حفاظتي در برابر برقگرفتگي در صورت تماس … استفاده نمود.
 344 -1ميليآمپ  -غي مستقيم
 34 -2ميليآمپ  -غي مستقيم
 344 -3ميليآمپ  -مستقيم
 34-0ميليآمپ  -مستقيم

 -13تفاوت اصلي كليد خودكار (اتوماتيك) با كليد قطع بار چيست؟
 -1هيچ تفاوتي ندارد فقط گ انت است
 -2داراي حفاظتهاي اضافهبار و اتصال كوتاه ميباشد
 -3كار ك دن با آن سادهت است
 -0ابعاد (سايز) آن به م اتب كوچكت است

 -14تجهيزات بكاررفته در تأسيسات الكتريكي از نظر حفاظت در برابر آتش (حريق) متعلق به كدام دسته
ميباشند؟
( FLAME (Fire) Retardant -1تأخي در س ايت آتش)
( FLAME (Fire) Resistant -2مقاوم در ب اب آتش)
 -3ه دو مورد  1و 2
 -0تقسيمبندي خاصي در اين خصوص مع في نشده است
 -15تجهيزات بكاررفته در تأسيسات الكتريكي ساختمانها الزاماً بايد از نوع …
 -1كالس صف باشند
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 -2كالس يك باشند
 -3كالس دو باشند
 -0كالس سه باشند
 -16نيروي برق ايمن …
 -1همان مفهوم ني وي ب ق اضط اري است
 -2ميتواند مستقل از ني وي ب ق اضط اري باشد
 -3در محل خود تأمين نميشود
 -0موارد  2و 3
 -17جهت اتصال كابل آلومينيومي به شينههاي داخل تابلوي پست برق از چه وسيلهاي استفاده ميشود؟
-1كابلشوي آلومينيومي
 -2كابلشوي بيمتال
 -3كابلشوي مسي
 -0س كابل آلومينيومي
 -11در ساختمانهاي  1طبقه يا با طول مسير حركت  21متر و بيشتر ،چند دستگاه آسانسور بايد
پيشبيني گردد؟
 -1يك دستراه
 -2حداقل دو دستراه
 -3حداكث دو دستراه
 -0محدوديتي ندارد
 -13ميزان روشنايي يكنواخت در سرتاسر اجزاء پله برقي در كليه ساعات كاركرد چقدر ميباشد؟
-1بيش از  20لوكس
 -2كمت از  20لوكس
 -3بيش از  02لوكس
 -0كمت از  02لوكس
 -21سرعت نامي پيادهرو متحرك حداكثر … متر بر ثانيه ميباشد.
 4/52 -1مت
 4/24 -2مت
 4/02 -3مت
 4/64 -0مت

ب
ب
ب
ب

ثانيه
ثانيه
ثانيه
ثانيه
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 -21براي ارتفاعات كم و سرعتهاي پايين عموماً از كدام نوع آسانسور استفاده ميشود؟
 -1آسانسور كششي
 -2آسانسور هيدروليكي
 -3ه دو نوع  1و 2
 -0هيچكدام
 -22در حريم عرضي راهآهن چه نوع شبكه برق الزاماً بايد اجرا شود؟
 -1هوايي
 -2زميني
 -3ه دو مورد  1و 2
 -0هيچكدام

 -23در يك موتور سه فاز  311ولتي كه به صورت ستاره مثلث راهاندازي ميشود نسبت جريان مصرفي
در حالت ستاره به مثلث برابر است با :
3 -1
4/665 -2
4/333 -3
2 -0

 -24جريان نامي يك موتور الكتريكي سه فاز  21آمپر است نوع و اندازه فيوز محافظ اين موتور چقدر
بايستي باشد؟
 -1كندكار  32آمپ
 -2تندكار  04آمپ
 -3كندكار  04آمپ
 -0تندكار  24آمپ
 -25در سيمكشي منازل سيم تلفن و آنتن تلويزيون را ميتوان…
 -1با هم در يك لوله ق ار داد
 -2بايد بين دو لوله حداقل  14سانتيمت فاصله باشد
 -3با لولههاي جداگانه و كنار هم ق ار داد
 -0هيچكدام
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 -26در سيستم اعالم حريق آدرسپذير كدام مورد صادق نميباشد؟
 -1ب اي جداك دن ب شي از مدار كه خطا دارد ،از ايزوالتور استفاده ميشود
 -2ميتوان ب اي ساختمانهاي م زا از يك مدار استفاده ك د
 -3ميتوان از ت هيزات غي آدرساذي در سيستم آدرساذي استفاده ك د
 -0كليه آشكارسازهايي كه در يك مدار ق ار دارند بايد از يك نوع باشند

 -27با فرض سطح پوشش يك صد مترمربع براي هر دتكتور دودي ،حداكثر فاصله بين دو دتكتور متوالي
براي پوشش كامل ،چند متر ميتواند باشد؟
 11 -1مت
 14 -2مت
 9 -3مت
 8 -0مت

 -21حداكثر مساحت يك زون اعالم حريق در سيستم اعالم حريق متعارف (معمولي) چقدر ميباشد؟
 1444 -1مت م بع
 2444 -2مت م بع
 3444 -3مت م بع
 -0محدوديتي از نظ سطر ب اي يك زون وجود ندارد

 -23براي مسافتي به طول تقريبي  311متر در داخل خاك ،استفاده از چه نوع كابل تلفني مطلوب ميباشد؟
JY (ST) Y -1
A-2Y (ST 2Y) -2
A-2YF (L) 2YB2Y -3
A-2YF (L) 2Y -0

 -31كداميك از پريزهاي زير جهت اتصال به كامپيوتر (شبكه ديتا) مناسب است؟
RJ-11 -1
RJ-12 -2
RJ-02 -3
USB -0
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 -31حداقل قطر هاديهاي جريان ضعيف براي سيستم پيامرساني برابر است با …
1/2 mm -1
1/38 mm -2
4/6 mm -3
 -0طبق نظ سازنده

 -32در كدام دسته از تجهيزات ،اجراي هادي حفاظتي  PEالزامي نيست؟
 -1كالس صف
 -2اج اي حفاظتي ) (PEجزو الزامات مق رات ملي ساختمان است و نميتوان آن را منتفي نمود
 -3كالس دو
 -0موارد  1و 3

 -33در جبهه مشرف به فضاي آزاد ساختمان پست (اتاق ترانسفورماتور) تا چه فاصلهاي نبايد هيچگونه
ساختمان يا تأسيسات ديگري وجود داشته باشد؟
 2 -1مت
 -2حداقل  2مت
 -3حداقل  5مت
 5 -0مت
 -34از لولههاي پالستيكي صلب …
 -1در همه نوع ساختمان و به صورت روكار و توكار استفاده ميشود
 -2در ساختمانهاي غي صنعتي به صورت روكار و توكار استفاده ميشود
 -3در ساختمانهاي صنعتي فقط به صورت توكار استفاده ميشود
 -0در محيطهاي با خط خوردگي به صورت روكار وتوكار استفاده ميشود

 -35در سيستمهاي  TNاز كدام وسيله حفاظتي استفاده ميشود؟
 -1كليد خودكار ج يان باقيمانده
 -2كليد خودكار
 -3فيوز
 -0همه موارد

از

 -36چنانچه در يك مدار براي هاديهاي فاز
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شدهباشد در اين صورت سطح مقطع هادي حفاظتي در آن بايد از چه ميزاني كوچكتر نباشد؟
 16 -1ميليمت م بع
 22 -2ميليمت م بع
 6 -3ميليمت م بع
 14 -0ميليمت م بع
 -37در پست عمومي /اختصاصي …
 -1مالكيت زمين است با ش كت توزيع است
 -2هزينه ب ش عمومي ساختمان با ش كت توزيع است
 -3مالكيت زمين است با مشت ك است
 -0موارد  2و 3

 -31از مزاياي مهم پستهاي بتوني آن است كه :
 -1در ب اب ض بات مكانيكي وارده و رطوبت زياد بسيار مقاوم ميباشند.
 -2ميتوان حدود  54-52 cmاز آنها را در خاك مدفون ك د
 -3نياز به فونداسيون ندارند
 -0همه موارد
 -33چنانچه لوازم اندازهگيري در طرف ( LVفشار ضعيف) ترانسفورماتور  21 kv/ 1.4 kvاختصاصي قرار
بگيرد ،دراين صورت:
 -1ت انسفورماتور منحص اً در مالكيت مشت ك ميباشد و حق ه گونه به هب داري را دارد
 -2ت انسفورماتور در مالكيت ش كت توزيع ق ارگ فته و ميتواند در سمت فشوار ضوعيآ آن طبوق نظو خوود
عمل نمايد.
 -3مالكيت ت انس با مشت ك بوده ولي سمت فشار ضعيآ آن دراختيار ش كت توزيع خواهدبود
 -0ش كت توزيع و مشت ك به طور مساوي از آن به هب داري ميكنند
 -41در ساختمانهاي مجهز به سيستم صاعقهگير بايد:
 -1چاه ارت اختصاصي ب اي آن اي اد و از اتصال آن به ساي قسمتها اجتناب شود
 -2هاديهاي م بوط به صاعقهگي را بايد به چاه ارت ساختمان متصل نمود
 -3هاديهاي م بوط به صاعقهگي را ص فاً به سازههاي فلزي ساختمان متصل نمود
 -0چاه ارت اختصاصي ب اي آن اي اد و وارد شبكه همبندي با ساي قسمتها شود
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