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فصل اول:
ایمنی در برق
 -7-7مقدمه
در صننعت بنرق اگنر ایمنننی رعاینت نشنود ،خطنر بننرقگرفتگنی حتمنی اسننت.
با گسترش شبکه برق و بهنرهگینری از اینن اننرژی ،خطراتنی نینز در کمنین اسنت
و کوچکترین بیتوجهی به آن منیتوانند فاجعنهآفنرین باشند .طبنق آمنار موجنود،
حوادث برقگرفتگنی در شنبکه توزینع و مصنرفکننندگان بنرق بنهمراتنب بنیش از
حننوادث روی شننبکه فشننارقوی اسننت .علننت آن بیشننتر بننیدقتننی ،سننهلانگنناری و
عدم آگاهی افراد میباشد.
قرارداشننتن وسننایل برقننی در دسننترس همگننان ،از سننوی دیگننر عنندم رعایننت
مقننررات ایمنننی در مراحننل طراحننی و تولینند لننوازم الکتریکننی کننه بعضننی از
سازندگان اینگوننه لنوازم کمتنر بنه فکنر ایمننی آنهنا هسنتند .پیشنرفت صننعت
زمننانی دارای معنننی و مفهننوم اسننت کننه هنندف سننازنده در راسننتای بهبننود کنناالی
ساختهشده باشد و ازنظر کیفیت راه کمال و مرغوبیت را در پیش گیرد.
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تاسیسات الکتریکی

بدن موجودات زنده نیز مانند سایر اجسام دارای مقاومت الکتریکی میباشد .ولی
چون موجودات از عناصر گوناگون و با ترکیبات متفاوت ساخته شدهاند ،بنابراین
دارای مقاومت یکسان و ثابتی نیستند .پوست بدن انسان اگر سالم و خشک باشد
(رطوبت نداشته باشد) عایق نسبتا خوبی است و مقاومتی حدود  ۶۰۰ KΩیا بیشتر
از آن را دارا میباشد؛ اما مقاومت درون بدن کم است.
اگر پوست بدن مرطوب یا پوست معیوب (بریدگی و زخم) باشد ،مقاومت
الکتریکی بدن خیلی کم میشود و تا حدود  ۱۰۰ Ωمی رسد که در این حالت
برق گرفتگی خطرناک است .بهطورکلی در جریان متناوب مقاومت بدن کمتر
است .مقاومت بدن در شرایط مختلف گرسنگی ،خستگی ،خواب و بیداری و ...
تغییر میکند.

شکل ( )7-7مقاومت الکتریکی بدن

 -9-7اصول اولیه رعایت ایمنی در برق
 -۶قبل از شروع تعمیر وسایل برقی حتما مجوز الزم را اخذ نمایید.
 -۳قبل از شروع به کار (تعمیر) کلید اصلی برق شبکه را قطع نموده و درب
جعبه تقسیم را قفل نمایید.

فصل اول :ایمنی در برق
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 -۲چنانچه امکان قفلکردن جعبه وجود نداشته باشد ،با درآوردن فیوز جریان را
قطع نمایید.
 -5در صورت امکان ،برچسب تعمیرات نیز زده شود.
 - ۱فقط برقکاران مجهز به وسایل ایمنی اجازه کار بر روی شبکه یا دستگاهها را
دارند.
 - ۱تمامی دستگاههای برقی باید دارای سیم ارت باشند.
 - ۱تمامی کابلهای معیوب باید تعویض شوند.
 - 8هر کابل متناسب با قطر آن به مصرفکننده وصل شود.
 -۳تمامی دستگاهها باید از دوشاخه ارتدار استفاده کنند.
 -۶۰برای تعمیر یک وسیله برقی حتما باید دوشاخه آن را از برق جدا کنید.
 -۶۶در کارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نکنید.
 -۶۳هیچگاه دوشاخه را با کشیدن کابل از پریز جدا نکنید.
 -۶۲هرگز یک سیم برق لخت را لمس نکنید.
 -۶5در زمان حفاری اگر به کابل برقی برخورد نمودید قبل از هر کاری به
مسئولین اطالع دهید.
 -۶۱توجه داشته باشید که کار در زمینهای مرطوب با وسایل برقی میتواند
منجر به برقگرفتگی شود.
 -۶۱فقط دستگاههایی که ولتاژ آنها کمتر از  ۳۱ولت میباشد ،خطر
برقگرفتگی در آنها کاهشیافته است.
 -۶۱کابلهای برق که در مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه هستند را حتما باید از
درون یک لوله عبور داد.
 -۶8برای هر دستگاه فیوز متناسب با آن را استفاده کنیم.
 -۶۳از فیوزهای محافظ جان استفاده شود.
 -۳۰توجه داشته باشید که آتشسوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر
خاموش نمود ،استفاده از آب خطرناک است.

تاسیسات الکتریکی
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 -۳۶درصورتیکه قبل از شروع تعمیرات ،محیط ایمنسازی میشود باید پس از
اتمام عملیات و برقرارکردن مدار ،عالئم هشداردهنده و بهطورکلی تجهیزات ایمنی
سازی محیط برداشته شود.
 -9-7آثار فیزیولوژی برق بر انسان
مقدار جریانی که ممکنن اسنت بندون هنیچگوننه خطنری از بندن انسنان عبنور
کند بنه ویژگنیهنای جسنمی ،دامننه جرینان ،ننوع جرینان ،مسنیر و طنول مندت
جریان بستگی دارد .در این حالنت مقاومنت بندن در اثنر رطوبنت بنه حنداقل و در
اثر خشکی به حنداکثر منیرسند .خنراش ،زخنم و سنوختگی نینز منیتوانند باعنث
پایین آمدن مقاومت بدن شود.
جریننان کننم در حنند  ۶۳میلننیآمپننر باعننث خواهنند شنند کننه عضننالت دسننت
منقنبض شننود .البتننه آسننیب اینننچنننین شنوکی بسننتگی بننه منندت تمنناس ،وضننع
جسمی و بهخصوص وضع قلبنی فنرد دارد .بنهطنورکلی جرینان  ۱۰میلنیآمپنر بنه
باال کشنده است .جریانهای کمتنر از اینن هنم درصنورتیکنه از مسنیر قلنب عبنور
کند خطرناک هسنتند .ازنظنر ننوع جرینان ،جرینان متنناوب بنهوینژه فرکنانس ۱۰
هرتز از جریان مستقیم خطرناکتر است.
حد ولتناژ خطرنناک بنرای ایننکنه جرینان از  ۱۰میلنیآمپنر بیشنتر باشند ۱۱
ولت است .این ولتاژ برای حداقل مقاومت بدن محاسبهشده است.
U = 1300×0.05=65 V

جدول ( )7-7عکسالعمل فیزیولوژی بدن در مقابل افزایش جریان
شدتجریان

نوع جریان

(میلیآمپر)
جریان مستقیم

جریان متناوب ( 15تا  05هرتز)

 ۰/۱تا ۶/۱

محسوس نیست

احساس عبور جریان ،لرزش کم
انگشتان دست

 ۳تا ۲

محسوس نیست

لرزش شدید انگشتان دست

 ۱تا ۱

درد با خارش،

تشنج دست

فصل اول :ایمنی در برق
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نوع جریان

(میلیآمپر)
جریان مستقیم

جریان متناوب ( 15تا  05هرتز)

احساس گرما
 8تا ۶۰

احساس گرمای
شدید

دستها بهسختی تکان میخورد ولی
میتوان آنها را از الکترود جدا نمود.
درد شدید مفاصل ،بیحسی دستها

 ۶۶تا ۶۳

احساس گرمای
شدید

تشنج عضالت تا شانهها ادامه دارد ،درد
شدید تماس با الکترودها را تا  ۲۱ثانیه
میتوان تحمل کرد

 ۶۲تا ۶5

احساس گرمای
شدید

امکان رها کردن الکترودها مشکل است
و تماس با الکترودها را تا  ۶۱ثانیه
میتوان تحمل کرد

۶۱

احساس گرمای
شدید

رها کردن الکترودها غیرممکن است و
دستها دچار تعرق میشود

 ۳۰تا ۳۱

انقباض کم عضالت
دست

دست ناگهان فلج میشود ،الکترودها را
میتوان رها کرد ،درد شدید عارض
میشود و تنگی نفس

 ۱۰تا 8۰

احساس ازدیاد
گرما ،انقباض
عضالت ،تشنج و
سختی نفس

نفس بند میآید و در بطنهای قلب
لرزش به وجود میآید

 ۳۰تا ۶۰۰

خفگی

اگر قطع نفس بیش از  ۲ثانیه طول
بکشد قلب فلج شده و حرکت بطنهای
قلب قطع میشود

0

تاسیسات الکتریکی

بعد از مجموعه اقداماتی که برای پیشگیری از برقگرفتگی ایجاد میشود ،اگر
فردی دچار برقگرفتگی شد ،اقداماتی که برای نجات شخص برقگرفته میتوان انجام
داد عبارت است از:
 -۶قطع مدار از برق
 -۳جدا کردن شخص برقگرفته از مدار
 -۲تنفس مصنوعی
 -5رساندن به پزشک
مرگ در اثر برقگرفتگی معموال نتیجه به هم ریختن کار منظم قلب و متوقف
شدن دستگاه تنفس است .چنانچه مسیر برقگرفتگی از سمت چپ بدن یا از سمت
سر باشد خطرناکتر است.
مسئله مهم در برقگرفتگی تنفس مصنوعی میباشد که باید در کمتر از  ۲دقیقه
پس از برقگرفتگی با انجام این کار جریان تنفس را به حالت عادی بازگردانیم .برای
این کار از تنفس مصنوعی استفاده میشود.
 -7-9-7مراحل انجام تنفس مصنوعی

 -۶ابتدا فرد را به پشت بخوابانید.
 -۳سپس در یکطرف بیمار بنشینید.
 -۲راه تنفس او را باز کنید.
 -5اجسامی که مانع تنفس او میشود را رفع کنید مانند کف و ...
 -۱کف دست را روی پیشانی فرد گذاشته و سر او را کمی به عقب برگردانید.
 -۱فک او را با دست دیگر کمی به سمت باال فشار دهید تا دندانهای فک پایین
مقابل فک باال قرار گیرد.
 -۱با دستی که سمت سر قرار دارد بینی فرد را بگیرید تا مسدود شود.
 -8دهان خود را بر روی دهان بیمار قرار دهید.
 -۳سپس بهآرامی هوا را به درون ریهها بدمید و از گوشهی چشم به ریهها نگاه
کنید تا سینهی فرد حتیاالمکان باال بیاید.
 -۶۰دهانتان را بردارید و بینی فرد را رها کنید تا هوا خارج شود.

فصل اول :ایمنی در برق

1

 -۶۶ماساژ قلبی انجام دهید.
 -۶۳این مراحل را  ۳یا  ۲بار انجام دهید تا فرد به تنفس طبیعی دست یابد.

شکل ( )9-7مراحل تنفس مصنوعی و CPR

 -9-7فیوز و نحوه عملکرد آن
فیوز وسیلهای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت
میکند .اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز قطع میشود و بدین ترتیب
جریان برق ،قطع خواهد شد .به عبارت ساده ،فیوز وسیلهای حفاظتی است که در
تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار میرود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از
وسیله عبور میکند ،با قطع فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند .این
وسیله اولین بار توسط توماس ادیسون در سال  ۶8۳۰میالدی اختراع شد.
عنصر اصلی ساخت فیوز ،نواری فلزی است که در یک محفظه غیر رسانا قرار
دارد .با عبور بیش ازحد مجاز جریان ،نوار فلزی ذوب شده و مدار الکتریکی قطع
می شود.
فیوزها ازنظر سرعت عملکرد به دو دسته کندکار و تندکار تقسیم میشوند.

 -۶فیوزهای کندکار :این نوع فیوزها در برابر عبور جریان بیشازحد ،واکنش
مالیمتری از خود نشان میدهند و برق را دیرتر قطع میکنند .با اینهمه واکنش
این فیوزها در برابر جریان اتصال کوتاه تقریبا لحظهای است.
 -۳فیوزهای تندکار :این فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار
داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده میشوند.
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 -7-9-7فیوزهای مینیاتوری

فیوزهای مینیاتوری نوعی از فیوزها هستند که میتوانند مدارات را در برابر جریان
اتصال کوتاه و جریان اضافه بار محافظت نمایند .یک فیوز مینیاتوری از دو مکانیزم برای
عملکرد خود استفاده میکند .اول اینکه تشخیص جریان اتصال کوتاه بهوسیله یک سیم
پیچ که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد و میباشد .دوم اینکه تشخیص جریان اضافه به
عهده یک فلز (بیمتال) میباشد که بهوسیله عبور جریان مدتدار بیش از جریان نامی
گرم شده و براثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز شده و مدار را قطع میکند.

شکل ( )9-7فیوز مینیاتوری

فیوزهای مینیناتوری برحسنب ننوع کناربرد بنه دو گنروه تنندکار و کنندکار تبندیل
می شوند .از فینوز تنندکار جهنت مندارهای روشننایی (غینر موتنوی) و از فینوز کنندکار
جهت مندارات موتنوری اسنتفاده منیشنود .فینوز ترانسنفورماتور کنه اغلنب کنات اوت
) (CUT OUT FUSEنامینده منیشنود ،ینک المننت اسنت و چنون بنا برداشنتن
تیغه فوالدی یا نگهدارنده فیوز مدار مانند قطنع ینک کلیند ،بناز منیشنود بنه آن کنات
اوت میگویند.
فیننوز ک نات اوت جهننت حفاظننت ترانسننفورماتور در مقابننل جریننانهننای زینناد
احتمننالی ناشننی از اتصننال کوتنناه یننا اضننافهبننار در شننبکه فشننار ضننعیف و
سیمپیچیهای داخل ترانسفورماتور به کار میرود.

فصل اول :ایمنی در برق
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 -9-9-7کلیدهای محافظ جان

یکی از عوامل اصلی در بنروز خسنارات منالی ،صندمات و تلفنات جنانی بنهوینژه
در منننازل مسننکونی ،مراکننز اداری ،تجنناری و مجتمننعهننای صنننعتی عنندم رعایننت
مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق میباشد.
بننهمنظننور حفاظننت از جننان افننراد در مقابننل خطننر بننرقگرفتگننی و جلننوگیری از
خطننرات جریننان نشننتی از کلینندهای حفاظننت از خطننر بننرقگرفتگننی (محننافظ جننان)
استفاده منیشنود .اینن کلیندها کنه بنر اسناس حساسنیت خنود بنه دو ننوع خنانگی و
صنعتی تقسنیم منیشنوند  ،عنالوه بنر حفاظنت افنراد در مقابنل تمناس مسنتقیم و ینا
غیرمستقیم بنرق ،بنا جلنوگیری از نشنتی جرینان در حفاظنت دسنتگاههنا و تجهینزات
صنعتی نیز منؤثر منیباشنند .بنر اینن اسناس درصنورتیکنه حساسنیت کلیندها تنا ۲۰
میلیآمپر باشند اینن کلیند بنهعننوان حفاظنت از جنان و درصنورتیکنه حساسنیت آن
بیشتر از  ۲۰میلیآمپر باشد بهعنوان حفاظت از تجهیزات صنعتی به کار میرود.
اساس کنار کلیندهای حفاظنت از خطنر بنرقگرفتگنی ،مقایسنه جرینان ورودی
با جریان خروجی کلید منیباشند بنهطنوریکنه اگنر جرینان نشنتی در منداری کنه
کلید در آن واقع شده اسنت بیشنتر از حساسنیت کلیند باشند کلیند عمنل کنرده و
جریان ورودی و درنتیجه مدار را قطع مینماید.
از مزاینننای دیگنننر اسنننتفاده از کلیننندهای حفاظنننت از خطنننر بنننرقگرفتگنننی
جلوگیری از بروز آتشسوزی در اثنر وجنود جرینان نشنتی منیباشند .بنا توجنه بنه
اینکه جریان  ۰/۱آمپری منیتنوان باعنث بنروز آتنشسنوزی شنود ،کلیند حفاظنت
از خنط بننرقگرفتگننی بنا تشننخیص جریننان نشنتی و قطننع جریننان ورودی ،مننانع از
بروز آتشسوزی میشود.
همچنننین ازآنجاکننه در صننورت وجننود جریننان نشننتی در بدنننه وسننایل برقننی و
یننا سیسننتم سننیمکشننی سنناختمان ،ایننن جریننان بننهمننرور زمننان زینناد مننیشننود و
احتمننال سننوختن وسننایل برقننی و سیسننتم سننیمکشننی سنناختمان را بننه وجننود
مننیآورد ،لننذا اسننتفاده از کلینندهای حفاظننت از خطننر بننرقگرفتگننی ،بننا توجننه بننه
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کاهش میزان هدر رفنت اننرژی الکتریکنی و بنرق مصنرفی ،صنرفهجنویی اقتصنادی
و حفظ ثروتهای ملی را نیز در بر خواهد داشت.

شکل ( )1-7کلید محافظ جان

الف) مشخصات کلیددهای حفاتدت از خ در بدرق گرفتگدی (جریدان
نشتی)
 -۶جهنت حفاظننت کنلنیندهنننا و مننندار مصنرفی در منقنابنننل اتصننال کوتنناه و
اضننافهبننار بایسننتی فیننوز پشننتیبان ( )Back-Up Fuseبننا توجننه بننه جریننان
نامی کلید و مشخصات ارائهشده در کاتالوگ نصب گردد.
 -۳کلیدها با جریان نامی  ۶۱-۶۳۱آمپر تولید میشوند.
 -۲کلیدها جهت اسنتفاده مشنترکین تنک فناز (خنانننگی) بنهصنورت دو پننل
و مشترکین سه فنناز (صننعتی) بنهصنورت چهنار پنل کنه منیتوانند همنراه بنا
نول و یا بدون نول (در سیستمهای سه سیمه) بهکار رود.
 -5میننزان جریننان قطننع خودکننار کلینندها (حساسننیت) از  ۶۰میلننیآمپننر تننا
 ۶/۱آمپر و مدتزمان قطع حداکثر  ۳۰۰میلیثانیه است.
ب) دستورالعمل نصب فیوزهای محافظ جان
با توجه به مقنررات و اسنتانداردهای بنینالمللنی ،رعاینت منوارد ذینل در نصنب
فیوزهای محافظ جان ضروری میباشد.
 -۶قبل از نصنب بایسنتی بنا آمپرمتنر مخصنوص مینزان نشنتی جرینان در منداری
که قنرار اسنت کلیند فنوق نصنب گنردد ،انندازهگینری شنود .درصنورتیکنه مینزان
جریان نشتی بیشتر از  %۳حساسنیت ننامی کلیند باشند پنس از نشنتینابی و رفنع
نقص ،اقدام به نصب کلیند گنردد .اینن نشنتی منیتوانند بنین فناز و زمنین ،ننول و
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زمننین ،فنناز یننا نننول بننا فازهننا و نننول هننای منندارهای مجنناور باشنند کننه در تمننام
حالتهای فوق ،کلید اقدام به قطع مدار مینماید.
 -۳در مورد کلیدهای دو پل سنیم ننول بنه ترمیننال مشنخصشنده بنا عالمنت
 Nو سیم فاز به ترمینال مشخصشده با عالمت  Lمتصل میشود.
 -۲در سیسننتم تننک فنناز ،دو سننیم نننول و فنناز و در سیسننتم سننه فنناز ،چهننار
سیم (سه فاز و یک نول) بایستی به ورودی و خروجی کلید متصل گردد.
 -5با توجه به موقعینت نصنب ،سنیمهنای ورودی و خروجنی منیتواننند از بناال
و یا پائین به کلید متصل شنوند کنه اینن امنر در کنارکرد کلیند اثنری نخواهند
داشت.
 -۱درجننه حفاظننت کلینندها بننرای جلننوگیری از ورود اجسننام خننارجی برابننر بننا
 IP 40میباشد.
 -۱کلینند عملیننات نصننب و رفننع نقننص بایسننتی توسننط فننرد متخصننص انجننام
شود.
 -۱ترمینننال هننای ورودی و خروجننی کلینندها بننا توجننه بننه آمپننر کلینند بننرای
باالترین قطر کابل ینا سنیم در نظنر گرفتنهشنده و از اینن نظنر مشنکلی وجنود
نخواهد داشت.
 -8همراه با کلید محنافظ جنان امکنان اسنتفاده از کنتاکنت کمکنی نینز وجنود
دارد.
پ) عملکرد فیوزهای محافظ جان
عملکرد کلیدهای محافظ جان در  ۲بخش مختلف انجام میشود.
 -۶آشکارسازی جرینان نشنتی کنه وظیفنه ردینابی جرینان نشنتی را بنر عهنده
دارد .این قسمت توسط یک ترانس جریان ( )CTانجام میشود.
 -۳اننندازهگیننری جریننان نشننتی بننه وجننود آمننده توسننط یننک رلننه کننه جریننان
نشنتی در مندار را بننا جرینان حنند کنه همنان حساسننیت کلیند و یننا آسنتانه قطننع
است ،مقایسه میکند.
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 -۲واحننند قطنننع مننندار ( ،)Trippingدر اینننن قسنننمت اگنننر جرینننان نشنننتی
اندازهگیری شده بیشتر از حساسیت کلید محافظ جان باشد ،مدار قطع میشود.

شکل ( )0-7حفاتت فیوز محافظ جان در هنگام تماس غیرمستقیم

شکل ( )1-7حفاتت فیوز محافظ جان در هنگام تماس مستقیم
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ت) دستورالعمل دوره بهرهبرداری فیوزهای محافظ جان
قطع جریان برق توسط کلید محافظ جان نشاندهنده آن است که حداقل
یکی از وسایل برقی موجود در مدار و یا اینکه سیمکشی ساختمان دارای جریان
نشتی می باشد .در این صورت باید ابتدا دو شاخه کلیه وسای ل برقی را از پریزها
بیرون آورده و پس از وصل مجدد کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی مطابق با
موارد زیر عمل نمود:
 -۶چنانچه کلید دوباره جریان برق را قطع نمود؛ این امر بدین معنی است که در
سیستم سیمکشی داخل ساختمان و یا سیمهای خروجی از مدار کلید حفاظت از
خطر برقگرفتگی جریان نشتی به وجود آمده است و تا زمانی که این نشتی
وجود داشته باشد کلید قابل وصل نخواهد بود .هر بار پس از وصل کلید ،بالفاصله
فرمان قطع میدهد که در این صورت بایستی توسط فرد متخصص نسبت به رفع
نقص اقدام گردد.
 -۳درصورتیکه بعد از خارج نمودن کلیه وسایل برقی از مدار ،کلید حفاظت از
خطر برقگرفتگی ،جریان برق را قطع نکرد .این امر بدین معنی است که در
سیستم سیمکشی ساختمان مشکلی وجود ندارد و یکی از وسایل برق دارای
جریان نشتی به بدنه میباشد که در این صورت وسایل برقی را تکتک به برق
وصل نموده تا کلید قطع نماید .قطع کلید نشاندهنده آن است که آن وسیله
برقی ،دارای جریان نشتی به بدنه میباشد که بایستی نسبت به رفع نقص آن
اقدام گردد.
 -۲روی هر کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی ،یک کلید قطع و وصل جهت
قطع و وصل جریان عبوری از کلید و یک شاسی فشاری زرد رنگ به منظور
تست عملکرد کلید ،نصب شده است .با فشار شاسی تست ،یک جریان نشتی
مجازی به وجود می آید و باعث قطع کلید میگردد .لذا حداقل ماهی یک بار
میبایست از این دکمه استفاده نمود .در صورت استفاده از شاسی تست و
عدم قطع مدار ،بایستی حتما به مسئول برق اطالع داده شود تا نسبت به
تعویض کلید اقدام نماید.
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 -1-7هشدارهایی برای محل وسایل برقی
برای جلبتوجه عمومی بایستی اطالعیه یا اطالعیههایی با مضمونهای زیر در
محلهای مناسب نصب کرد؛
 ورود افراد غیرمجاز و متفرقه به محلهای تأسیسات الکتریکی ممنوع
هرگونه تعمیر و یا دستکاری تأسیسات الکتریکی توسط افراد غیرمجاز ممنوع
روشهای مقابله با آتشسوزی در هنگام بروز حریق
روشهای نجات افراد برقگرفته و کمکهای اولیه به افرادی که دچار
برقگرفتگی شدهاند
 مشخص نمودن افراد معینی برای مقابله با خطرات الکتریکی احتمالی و اعالم
نحوه ارتباط با آنها
شماره تلفنهای اضطراری

فصل دوم:
آشنایی با انواع سیم و کابل
 -7-9هادی
بهطورکلی به موادی که دارای رسانایی باالیی هستند و میتوانند برق را با تلفات
کم منتقل کنند هادی گفته میشود .در بین مواد مختلف طال ،مس ،نقره جزوه
بهترین هادیها هستند.
 -9-9عایق
موادی که دارای رسانایی صفر هستند و یا به عبارت دیگر برق را از خود عبور
نمیدهند عایق گفته میشود .همانند انواع پالستیک ،شیشه ،چوب و غیره.
 -9-9سیم
سیمها وسایلی هستند که در آن از یک هادی بهمنظور انتقال برق و از یک عایق
بهمنظور جلوگیری از نشت برق به اطراف و محافظت استفاده میشود .برای مقایسه
مقدار مقاومت و اندازهگیری فیزیکی یک هادی با هادی دیگر باید واحد استانداردی
در دست باشد .برای اندازهگیری قطر یک سیم ،میلیمتر و برای طول آن ،متر واحد
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مناسبی است .استاندارد سطح مقطع سیمها ،میلیمتر مربع است و از آن برای
شمارهگذاری سیمهای روکشدار استفاده میشود.
مثال سیم شماره یک و نیم به معنی آن است که سطح مقطع سیم ۶/۱
میلی متر مربع است .سطح مقطع سیم های دایرهای برحسب میلی متر مربع از
رابطه زیر به دست می آید.
در رابطه فوق  Aسطح مقطع و  Dقطر هادی است .اگر سیمی دارای قطری برابر
 ۶/۲8۳میلیمتر باشد سطح مقطع آن  ۶/۱میلیمتر مربع است.

شکل ( )7-9انواع سیم

 -9-9تقسیمبندی سیمها
 -7-9-9سیم مفتولی یا سیم تکال

این نوع سیم که به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی میباشد
و به دلیل اینکه قابلیت فرمدهی دارد ،عموما در تابلوهای برق استفاده میشود .ولتاژ
نامی این نوع سیم  ۱۱۰/5۱۰ولت است و برای جریانهای مختلف ،با سطح مقطع
عادی  ۶/۱تا  ۳5۰میلیمتر مربع ساخته میشود.
ولتاژ اسمی سیم یا کابل ولتاژ مرجعی است که سیم یا کابل برای آن طراحی
شده و آزمونهای الکتریکی سیم و کابل بر اساس آن انجام میگردد .بر اساس
استاندارد  DIN VDE 0289و  ،IEC 183ولتاژ کابل بهصورت  U₀/Uبیان میگردد.

فصل دوم :آشنایی با انواع سیم و کابل
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 U₀مقدار مؤثر ولتناژ ) (r.m.sبنین هنر رشنته و زمنین (پوشنش فلنزی کابنل و
یا هر پوشنش دیگنر ینا سنیم ارت) منیباشند U .مقندار منؤثر ولتناژ ) (r.m.sبنین
هر دو فاز هادیهای ینک کابنل چنند رشنتهای و ینا سیسنتمی از کابنلهنای تنک
رشته میباشد ،برای سیستم سه فاز نیز  U= U₀√۲است.

شکل ( )9-9سیم مفتولی

 -9-9-9سیم افشان

سیمهای افشان به دلیل اینکه از تعداد زیادی سیم مسی نازک به هم تابیده
تشکیل شده اند نرم بوده و قابلیت انعطافپذیری باالیی دارند .به همین دلیل از
آن ها در سیمکشی ساختمان استفاده می شود .ولتاژ نامی این سیمهای افشان
 ۲۰۰/۱۰۰ولت است .با توجه به جریان های عبوری مختلف ،در سطح مقطعهای
مختلفی ساخته میشود.

شکل ( )9-9سیم افشان
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 -9-9-9سیم نیمه افشان
این سیمها چیزی بنین سنیمهنای مفتنولی و افشنان منیباشنند؛ یعننی تعنداد
رشتههای این ننوع سنیم بنهمراتنب از سنیمهنای افشنان کنمتنر بنوده و درنتیجنه
انعطاف آن نیز از سیمهنای افشنان کمتنر اسنت .ولتناژ ننامی اینن سنیم 5۱۰/۱۱۰
ولت است و زمینههای کاربرد آن مشابه سیمهای مفتولی است.

شکل ( )9-9سیم نیمه افشان

 -1-9نامگذاری سیمها
برای نامگذاری سیمها و کابنلهنا بنه مؤلفنههنایی همچنون ننوع عنایق ،جننس
هادی ،شکل هادی و غینره حروفنی را نسنبت دادهانند کنه از کننار هنم قرارگنرفتن
این حروف دقیقاً میتوان بنه ننوع سنیم و کابنل و منورد مصنرف آن پنی بنرد .اینن
حروف عبارتاند از:
 : Nنشنناندهنننده سننیم مسننی نننرم شننده یننا بننه عبننارتی سننیمی کننه طبننق
استاندارد  VDEآلمان ساخته شده است.
 : Yعایق  PVCدور هر رشته است.
 Sو  :Zعالمت سیمهای مخصوص است.
 : Fعالمت سیمهای نرم است.
 : Aبرای سیمکشی داخل لولهها است.
 : Mبه مفهوم سیمهای مقاوم در مقابل رطوبت است.

فصل دوم :آشنایی با انواع سیم و کابل
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جدول ( )7-9موارد مصرف و حروف مشخصه سیمها
حروف

موارد مصرف

مشخصه
NYA

سیم تکال با روکش پالستیک برای سیمکشی ساختمان در محل
خشک داخل لوله پیویسی و فوالدی

NYAF

سیم افشان با روکش پالستیک برای سیمکشی ساختمان در محل
خشک داخل لوله پیویسی و فوالدی

NSYA

سیم مخصوص با روکش پالستیک برای سیمکشی ساختمان

NYM

سیم مقاوم در مقابل رطوبت زیر گچ بدون لوله یا کولر

NYZ

سیم با روکش پالستیک مخصوص برای روشنایی و لوازمخانگی

NYFA

سیم برای مصرف لوستر و چراغها برای اشیا قابلحمل استفاده
نمیشود

Y

سیم مکالمه و خبری و تلفن

T

سیم کواکسیال

 -0-9کابل کواکسیال
کابلهای کواکسیال بهعنوان آنتن و یا رابط دستگاههای صوتی و تصویری
استفاده میشوند .در این نوع سیمها از دو نوع هادی استفاده میشود .یک هادی در
مرکز سیم از نوع مفتولی است و سیم اصلی میباشد ،سیم دوم بهصورت بافتهشده در
دور سیم است و بهمنظور جلوگیری از پارازیت میباشد .همانطور که در شکل زیر
مشاهده میشود ،سیم اصلی توسط یک الیه  PVCاز سیم خارجی عایق شده و در
نهایت یک عایق دوم کل مجموعه را محافظت میکند.

شکل ( )1-9سیم کواکسیال
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 -1-9کابل
درصورتیکه چند سیم در کنار یکدیگر به کمک یک غالف و یا الیه عایقی دوم
قرار گیرند تشکیل یک کابل میدهند.

شکل ( )0-9تقسیمبندی کابلها از نظر شکل هادی

کابلها از نظر شکل هادی (شکل سطح مقطع) به دو دسته تقسیم میشوند و هر
دسته با حروف خاصی نمایش داده میشود .هادیهای گرد را با حرف ) (rو
هادیهای مثلثی (سکتور) را با حرف ) (sنمایش میدهند.
 -7-1-9تقسیمبندی کابلها از نظر تعداد رشته

کابلها از نظر تعداد رشته در نوع تکرشتهای (مفتولی) و افشان یا چند رشتهای
ساخته میشوند .کابلهای تکرشتهای را با ) (mو کابلهای چند رشتهای را با حرف
) (eنمایش میدهند.
 -9-1-9تقسیمبندی کابلها از نظر کاربرد

کابلها از نظنر کناربرد بنه دو دسنته تقسنیم منیشنوند؛ کابنلهنای مسنلح کنه
برای تحمنل ضنربه ،فشنار ،نفنوذ رطوبنت و سنایر عوامنل دارای محنافظ هسنتند و
دیگننر کابننلهننای غیرمسننلح کننه فاقنند محننافظ هسننتند .متناسننب بننا نننوع مصننرف
کابل ،عایق کابنل از منواد مختلنف سناخته منیشنود ،ماننند کاغنذهای آغشنته بنه
روغنهای مخصوص ،مواد الستیکی و .PVC

فصل دوم :آشنایی با انواع سیم و کابل
جدول ( )9-9حروف مورد استفاده برای نامگذاری کابلها
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 -9-1-9رنگبندی سیمهای داخل کابل

در کابلها به دلیل اینکه چنندین سنیم در کننار یکندیگر قنرار منیگیرنند اینن
امکان وجود دارد کنه سنیمهنا بنا یکندیگر اشنتباه گرفتنه شنوند .بنه همنین دلینل
عایق سیمها را در رنگهای متفاوت تولید میکنند.

شکل ( )1-9مشخصات نوشتهشده روی کابل

مثال ( :)۶اگر روی کابلی نوشتهشده باشد  NYY 3*35+16 rm 0.6/1 kvبه چه
معنی میباشد؟
این کابل از نوع نرم شنده مسنی ،عنایق شنده بنا پروتنودور و روکنش پروتنودور
اسنت کنه سننه رشنته هننادی بنا  ۲۱میلنیمتنر مربننع و ینک سننیم صنفر ( )MPبننا
مقطع  ۶۱میلیمتر مربنع دارد کنه بنهصنورت گنرد و چنند رشنتهای سناخته شنده
است .اینن کابنل ولتناژ  ۰/۱کیلنو ولنت بنین فناز و زمنین و  ۶کیلنو ولنت بنین دو
فاز را تحمل میکند.
 -5-9اتصاالت سیمها
منظور از اتصاالت سیمها ،به هنم بسنتن هنادیهنا منیباشند .صنحت اتصناالت
حننائز اهمیننت اسننت؛ زیننرا یننک منندار الکتریکننی وقتننی خننوب کننار م نیکننند کننه
اتصنناالت معیننوب نداشننته باشنند .اتصننال باینند از نظننر مکننانیکی محکننم و از نظننر
الکتریکننی هننادی خننوب باشنند .ایننن نمننودار انننواع اتصنناالت سننیمهننا را نشننان
میدهد.
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اتصاالت سیمها
لحیمی

غیر لحیمی

ترمینالی

پیچ و مهرهای

فیشی (سرسیمی)

نوع معمولی

حلقهای

نوع مدار چاپی

تیغهای
کشویی
میلهای

 -7-5-9اتصال لحیمی

عمل لحیمکاری بهوسیله آلیاژی از قلع و سرب گاهی همراه با سایر فلزات که
آنها را لحیم مینامند انجام میشود .برای انجام لحیمکاری ،ابتدا محل اتصال دو فلز
را با هویه در حدی گرم میکنیم که دمای آن محل به نقطه ذوب لحیم برسد و
لحیم در محل اتصال ذوب شود .درنتیجه ،پس از سرد شدن محل اتصال دو قطعه به
هم متصل میشوند .برای ایجاد یک اتصال معموال از دو نوع لحیمکاری سخت و
لحیمکاری نرم استفاده میشود .در لحیمکاری سخت درجه حرارت کار باال است و
در لحیمکاری نرم درجه حرارت کار نسبتا پایین است.
یکی از مهمترین موادی که در عملیات لحیمکاری از آن استفاده میشود روغن
لحیم است .تمام فلزاتی که میخواهند به یکدیگر متصل شوند ممکن است در اثر
عوامل جوی اکسید شده باشند و یا سطوح خارجی آنها کثیف و آلوده باشد .برای از
بین بردن این عوامل ،از روغن لحیم استفاده میشود.
این مواد عالوه بر آنکه آلودگی سطوح قطعات را پاک میکنند مانع از اکسید
شدن محل اتصال در خالل عمل لحیمکاری نیز میشوند .در کارهای الکترونیکی یا
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لحیمکاری نرم ،از روغنهای نان کروسیو ۶یا غیرساینده استفاده میشود که از نوع
مواد آلی کربنی هستند .این مواد در خالل عمل لحیمکاری تجزیه و تبخیر میشوند
و درنتیجه مواد زائد و اکسیدها را در محل اتصال از بین میبرند.
لحیم آلیاژی است از سرب و قلع که نقطه ذوب آن پایین است .آلیاژ لحیم را
بهصورت سیمهای مفتولی با قطرهای محدود نیم تا  5میلیمتر میسازند .در داخل
اغلب این سیمها معموال سوراخی سرتاسری وجود دارد که روغن لحیم در داخل آن
قرار میگیرد (سیم لحیم با مغزی روغن) .نسبت قلع و سرب در آلیاژ لحیم بین 5۰
تا  ۱۰درصد تغییرمی کند .هرچه درصد قلع بیشتر باشد لحیم در درجه حرارت
کمتری ذوب میشود.

شکل ( )5-9یک نمونه اتصال سیم با استفاده از لحیم

 -9-5-9اتصال پیچ و مهرهای

اتصال پیچی با پیچ و مهره انجام میشود و از واشرها برای جلوگیری از آسیب
رساندن مهره یا سرپیچ به سیم در هنگام کشش استفاده میشود .از این نوع اتصال
برای اتصال سیمهای نول یا سیم اتصال زمین در تابلوهای برق ،اتصال پیچی روی
تسمه مسی )شین( به کار میرود.

شکل ( )3-9اتصال پیچ و مهرهای سیمها

1-Non corrosive
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 -9-5-9اتصال ترمینالی

در این نوع اتصال منبع تغذیه با مصرفکننده با یک ارتباطدهنده به نام ترمینال
متصل میشود که دارای دو سری پیچ اتصال است .در شکل زیر یک نمونه ترمینال
نشان داده شده است.

شکل ( )75-9اتصال ترمینالی سیمها

 -9-5-9اتصال فیشی (سرسیمی)

برای بستن سیمهای رشتهای در زیر پیچ باید از سرسیم های فیشی استفاده
کرد .این فیشها دارای انواع مختلف حلقهای ،تیغهای ،کشویی و میلهای هستند که
هر یک از آنها کاربرد ویژهای دارند.

شکل ( )77-9اتصال فیشی سیم

 -3-9محاسبه مق ع سیم
انتخاب سطح مقطع مناسب سیم ،عالوه بر جریان مصرفکننده و دمای محیط ،به
افت ولتاژ در سیمها نیز بستگی دارد .افت ولتاژ درون سیمها باعث میشود که ولتاژ دو
سر مصرفکننده از مقدار مجاز کمتر شود و موجب بد کارکردن یا سوختن وسیله
الکتریکی شود .هر چه طول سیمها زیادتر شود ،افت ولتاژ مسیر بیشتر میشود.
مصرفکنندههای الکتریکی ولتاژ نامی معینی دارند .اگر ولتاژ دو سر آنها از مقدار
نامی بیشتر شود ،باعث سوختن آنها میشود .همچنین اگر ولتاژ آنها از مقدار نامی
کمتر شود ،اختالالتی در کارشان پیش میآید .افت ولتاژ را نمیتوان بهطور کامل از بین
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برد اما میتوان آن را در حد معینی کنترل کرد .به این افت ولتاژ مجاز میگویند .در
مدارهای تک فاز اگر افت ولتاژ را با  ∆uنشان دهیم ،با توجه به شکل  ۶۳-۳مقدار آن از
رابطه زیر محاسبه میشود:

شکل ( )79-9مدار تک فاز

.

که در آن  Rمقاومنت هنر سنیم φ ،اخنتالف فناز بنین ولتناژ و جرینان بنارP ،
توان مصرفکننده و  Iجرینان مصنرفکنننده اسنت .اگنر افنت ولتناژ مجناز را بنا α
نشان دهیم خواهیم داشت:
α
و نیز داریم:
که  ρمقاومت مخصوص ( L ،)Ω.mطول سیم ( )mو  Aسطح مقطع سیم (
است.

)

α
و نتیجه این خواهد شد:
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مثال ( :)۳اگر یک مصرفکننده تک فاز با جریان مصرفی  ۶۱/۳۲آمپر و ضریب
اهممتر و به طول  ۳۰متر از
قدرت  ۰/۱توسط با مقاومت مخصوص
منبع  ۳۳۰ولتی تغذیه شود ،سطح مقطع سیم باید چقدر باشد تا افت ولتاژ از ۲
درصد بیشتر نشود؟

بنابراین ،سیم استاندارد نرم شده باید  ۶/۱میلیمتر مربع انتخاب شود.

فصل سوم:
روشنایی
 -7-9مقدمه
در دنیای امروز اکثر مردم بیشتر اوقات خود را در داخل اماکن و ساختمانهای
سربستهای میگذرانند که حتی در طول روز نیز با نور مصنوعی چراغها روشن
میگردد .از طرفی با توسعه و پیشرفت و صنعتیشدن جوامع و نیازهای به وجود
آمده است ،فعالیت انسانها به امری شبانهروزی تبدیل گشته که تأمین روشنایی
برای انجام کارها مسئلهای اجتنابناپذیر خواهد بود.
روشنایی بهعنوان یک عامل فیزیکی در محیطهای کار مطرح میباشد که در
صورت فراهم نبودن کیفیت و کمیت مناسب آن ،میتوان به پیدایش برخی عوارض
یا اختالالت بینایی ،جسمی و روحی و یا حوادث در محیطهای کاری مبدل گردد.
 -9-9تعاریف مربوط به روشنایی
شدت نور ( :)Iتراکم نور ساطعشده از منبع نورانی در فضا را گویند و با واحد
کاندال اندازهگیری میشود.
شار نوری :میزان نور ساطعشده از یک منبع نورانی را گویند و با واحد لومن
بیان میشود.
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بهره نوری المپ :نسبت شار نوری منبع به توان الکتریکی مصرفی و با واحد
لومن بر وات بیان میشود.
شدت روشنایی ( :)Eمیزان توان نوری تابیده بر واحد سطح را گویند و با واحد
لومن بر مترمربع (لوکس) بیان میشود .واحد انگلیسی شدت روشنایی لومن بر فوت
مربع یا فوت کندل ( )fcمیباشد.
10.76 lux = 1 lum/ft = 1fc
درخشدندگی ( :)Lنسنبت مقندار ننور منتشرشنده از ینک منبنع بنه سنطح
منبنع و بنا واحند کانندال بنر مترمربنع ینا نینت و کانندال بنر سنانتیمتر مربنع ینا
استیلب بیان میشود.
 ۶استیلب =  ۶۰۰۰۰نیت
کنتراسدت ( :)Cبینانکنننده اخنتالف درخشنندگی بنین جسنم بنا زمیننهای
که جسم در آن قرار دارد میباشد و هرچه بیشتر باشد دید راحتتر است.

رنگ دهی :شاخصی که قدرت تمایز رنگ حقیقی اجسام و تصاویر رنگی را در
زیر نور المپ در مقایسه با نور طبیعی بیان میکند.
 -9-9عوامل مؤثر بر دیدن
عالوه بر سالمتی چشم انسان و لزوم کیفیت مطلوب روشنایی ،عوامل زیر نیز در
رویت اشیاء و تصاویر نقش مهمی دارند:
 -7-9-9اندازه

هرچه اندازه جسم یا تصویر بزرگتر و فاصله آن به چشم نزدیکتر باشد رؤیت آن
آسانتر خواهد بود.
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 -9-9-9مدتزمان رؤیت

هر چه مدتزمان دیدن جسم یا تصویر برای بیننده بیشتر باشد قدرت درک
آن برای فرد بیشتر خواهد بود .حداقل زمان رؤیت برای تشخیص تصویر ۰/۶۱
ثانیه است.
 -9-9-9درخشندگی

بهطورکلی رؤیت اشیا در درخشندگی زیر  ۰/۰۶کاندال بر مترمربع با تفکیک رنگ
اجسام مقدور نمیباشد (دید شب) .اما در محدوده درخشندگی بین  ۰/۰۶تا ۲
کاندال بر مترمربع دید برخی رنگهای تیره امکانپذیر میگردد (دید میانی) .ولی در
درخشندگی باالتر از  ۲کاندال بر مترمربع تشخیص رنگ بهطور کامل امکانپذیر
میگردد (دید روز) .بیشترین میزان درخشندگی قابل تحمل برای چشمها در حین
دیدمستقیم ،بهطور تقریبی  ۱۱۰۰کاندال بر مترمربع میباشد.
خیرگی یکی از عوامل آزاردهنده در انجام فعالیتهای بصری است که ناشی از
افزایش مفرط روشنایی در میدان بصری افراد به وجود میآید که معموال از دو طریق
محدودیت فعالیت و آزار چشمی باعث اختالل در کارکرد میشود .بنابراین توصیه
میگردد که منابع روشنایی تا حد امکان خارج از محدوده زاویهای  5۱درجه از خط
دیدمستقیم فرد قرار گیرند.

شکل ( )7-9محل مناسب نصب منابع روشنایی
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 -9-9-9تباین

هر چه اختالف نسبی بین درخشندگی جسم با زمینهای که در آن قرارگرفته
است بیشتر باشد دیدن جسم در آن زمینه راحتتر خواهد بود .جهت رؤیت خوب
بایستی تباین از  ۰/۱بیشتر باشد.
 -1-9-9انعکاس س وح

هنر چنه ضنریب انعکناس سنطح اشنیا و سنطوح داخلنی بننا مناسنب باشند،
دیدن تصاویر و اجسام راحتتر ممکن میگنردد .بنهطنور مثنال توصنیه منیگنردد
کنه در طراحنی سنطوح داخلنی بننا بنرای سنقف ضنریب انعکناس  ۰/۱بنرای
دیوارها  ۰/۱و برای کف  ۰/۲لحاظ گردد.
 -0-9-9طولموج

چشننم انسننان نسننبت بننه طیننف نننور مرئننی حساسننیت متفنناوتی دارد.
بهطنوریکنه در ننور روز بیشنترین حساسنیت چشنم انسنان در ناحینه طنولمنوج
 ۱۱۱ننانومتر (ناحینه طینف رنگنی سنبز و زرد) اسنت و در شنب در ناحینه ۱۰۱
نانومتر (ناحیه طیف رنگ آبی) قرار دارد.
 -1-9-9رنگ

ازلحناظ روانشناسنی ،رننگ هنا دارای اثنرات و پینام هنای متفناوتی روی
انسنان هسنتند و منی تواننند حناالتی از قبینل اضنطراب ،سنردی ،گرمنی،
افسردگی و یا تحریک کنندگی ایجاد کنند.
جدول ( )7-9اثرات روانشناسی رنگها

فصل سوم :روشنایی
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 -5-9-9شدت روشنایی

چنانچه شدت روشنایی روی سطوح از  ۶۰۰لوکس ( ۶۰فوت کندل) کمتر باشد دید
رنگها محدود میگردد و تشخیص مشکل میشود.
 -9-9اصول طراحی روشنایی طبیعی
در تأمین روشنایی منازل مسکونی ،اماکن عمومی و محیطهای کار اولویت با نور روز
میباشد .اصوال یکسری از مواردی که در طراحی روشنایی طبیعی بایستی در نظر گرفته
شود به شرح زیر میباشد:
 وضعیت قرارگیری پنجرهها یا نورگیرها مناسب باشد .بهطور مثال پنجرههای اصلی روبه سمت جنوب نصب گردند .مساحت پنجرهها بایستی برای نورگیری مکان کافی باشد.
 پوشش سطوح داخلی بایستی دارای رنگ و ضریب انعکاس مناسب در جهت توزیعنرمال روشنایی باشند .بهطور مثال ضریب انعکاس حدود برای سقف  ،۰/۱برای کف ۰/۲
و برای دیوارها  ۰/۱در نظر گرفته شود.
 موقعیتهای اقلیمی فصول سال و ساعاتی از شبانهروز که فعالیت صورت میپذیرددر نظر گرفته شود .محل نصب پنجرهها تا حد امکان در نزدیکی سقف باشد .تمامی
دستگاهها و ابزارآالت مورداستفاده و یا سطوح کار دارای پوشش رنگ مناسب با ضریب
انعکاس حدود  ۰/۱باشند .پیشبینی روشنایی مناسب از نوع مصنوعی جهت مواقع
موردنیاز مانند روزهای ابری .همچنین نظافت مرتب و دورهای سیستم روشنایی
مصنوعی ،سطوح کارگاه و ابزار و ماشینآالت.

شکل ( )9-9ضریب انعکاس مناسب س وح در محیط کار
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 -1-9طراحی روشنایی مصنوعی
مسنئلهای کنه در طراحنی روشننایی مصننوعی بایسنتی در نظنر گرفنت اینن
است کنه اثنر روشننایی روز در اینن ننوع طراحنی دخالنت داده نشنود تنا سیسنتم
روشنایی منا در شنب ینا زمنانهنایی کنه اثنر روشننایی روز حنداقل اسنت کنارایی
کافی داشته باشد .اننواع سیسنتمهنای روشننایی مصننوعی عبنارتانند از سیسنتم
روشننایی عمنومی ،سیسنتم روشننایی موضنعی و سیسنتم روشننایی ترکیبنی
(عمومی و موضعی).

شکل ( )9-9انواع روشنایی مصنوعی

شکل زیر نمایش طراحی روشنایی مصنوعی مناسب و نامناسب را نشان میدهد.

شکل ( )9-9طراحی روشنایی مصنوعی مناسب و نامناسب
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شکل زیر تأثیر روشنایی مناسب و کافی بر وضعیت بدنی فرد را نشان میدهد.

شکل ( )1-9تأثیر روشنایی مناسب و نامناسب بر وضعیت بدن

 -0-9تعیین نوع المپ
تعیین منبع نور مناسب بنا کنار و کیفینت ننور منوردنظر از مهنمتنرین فاکتورهنای
طراحی سیستمهای روشننایی مصننوعی منیباشند .در تعینین ننوع المنپ عنواملی از
قبینل تنوان الکتریکنی المنپ ،ضنریب بهنره ننوری المنپ و ننوع کنار در حنال انجنام
دخیل میباشد .بهطور مثنال المنپهنای رشنتهای (التهنابی) بناوجود تنوان الکتریکنی
باال و رنگ دهنی بسنیار خنوب موجنب ایجناد حنرارت بناال شنده درحنالیکنه ضنریب
بهره نوری پایینی دارند ولی المنپهنای فلورسننت بهنره ننوری بناالتر امنا رننگ دهنی
پایینتری نسبت به نوع التهابی دارند.
در منواردی کنه ارتفناع محنل عامنل محدودکننندهای باشند منثالً نصنب
المنپهنای فلورسننت در ارتفناع بناالتر از  ۱متنر از سنطح کنار بنه دلینل پنایین
بودن توان نوری المنپ تنأمین روشننایی موردنیناز را بنا اشنکال مواجنه منیسنازد،
ولی برای این ارتفاع المپهای با تنوان ننوری بناال ماننند المنپهنای گنازی فشنار
باال مناسب میباشند.
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 -1-9اندازهگیری میزان شدت روشنایی
بننرای اننندازهگینری میننزان شنندت روشنننایی از لننوکس متننر اسننتفاده منیشننود.
شکل زیر یک مدل از لوکس متر را نشان میدهد.

شکل ( )0-9لوکس متر

 -1-9ضریب بهره روشنایی
میزان بهره روشنایی هر چراغ با مقدار انعکاس نور که از جهات مختلف فضای
موردنظر ساطع میشود متناسب است .ازجمله مشخصات هر چراغ جدول ضریب
بهره روشنایی آن است؛ که بر اساس ابعاد موردنظر و همچنین میزان انعکاس نور
سقف ،دیوار و کف آن تعیین میشود .برای استخراج عدد از این جدول ابتدا باید
ضریبی بنام  RCRرا مطابق رابطه زیر محاسبه نمود:
()

)
)

)

(

(
(

 :Lطول فضای موردنظر :W ،عرض فضای موردنظر :H ،ارتفاع کل از کف،
 :hrارتفاع مفید :hc ،ارتفاع آویز چراغ :hf ،ارتفاع میز کار.
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شکل ( )1-9پارامترهای موجود برای اندازهگیری RCR

 -5-9انواع المپها
 -7-5-9المپهای التهابی

گروهی از المپها هستند که جریان برق از رشته فلزی داخل المپ عبور کرده و
باعث ایجاد حرارت و تشعشع میگردد .حباب شیشهای مانع از رسیدن اکسیژن به
داخل المپ میشود زیرا در اثر اکسیژن ،رشته بهسرعت اکسید و خراب میشود.
المپهای رشتهای در اندازهها و ولتاژهای مختلفی ساخته میشوند .توان این نوع
المپها به مقاومت رشته بستگی دارد و مقاومت رشته خود نیز به طول و جنس و
سطح مقطع بستگی دارد .این نوع المپها با ولتاژ متناوب و مستقیم روشن میشوند.

شکل ( )5-9المپ رشتهای
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جدول ( )9-9اجزای المپ رشتهای

شماره

عنوان

شماره

عنوان

۶

حباب شیشهای

۱

ساقه (پایه شیشهای)

۳

گاز بیاثر کمفشار

8

سیم اتصال

۲

رشته تنگستن

۳

کالهک

5

سیم اتصال

۶۰

عایق (ویترایت)

۱

سیم اتصال

۶۶

اتصال الکتریکی

۱

سیمهای محافظ

 -9-5-9المپ هالوژن

المپ هالوژن نوعی المپ رشتهای است که در آن رشته بهوسیله گازهای فشرده و
خنثی و مقدار اندکی از عناصر هالوژن مانند ید و برم احاطهشده است .چرخه موجود
در المپهای هالوژن که موجب تهنشین شدن مجدد تنگستن بخار شده بر روی
رشته میشود نقش مؤثری در افزایش عمر این نوع المپهای دارد .در این المپها
به علت وجود همین چرخه امکان باالبردن دمای رشته بدون کاهش یافتن عمر المپ
نسبت به المپهای معمولی نیز به وجود میآید که به افزایش بهرهوری این المپها
میانجامد .این المپها همچنین به علت اندازه کوچکترشان کاربردهای خاصی در
سیستمهای روشنایی دارند.
در این المپها وظیفه هالوژن ایجاد یک چرخه شیمیایی است که در آن تنگستن
بخار شده در اثر حرارت از روی سطح رشته دوباره بر روی آن تهنشین شود .ازآنجاکه
در المپهای التهابی معمولی ،تنگستن بخار شده ،بر روی حباب المپ تهنشین
میشود ،تهنشین نشدن تنگستن بر روی حباب در المپهای هالوژن موجب تمیز
ماندن حباب و ثابت ماندن نور المپ در طول عمر این المپها میشود.
عملکرد هالوژن در المپ به این صورت است که هالوژن در قسمتهای کم دماتر
حباب با بخار تنگستن ترکیب میشود .این ترکیب با رسیدن با نقاط بسیار داغ المپ
یعنی روی رشته جداشده و دوباره بهصورت هالوژن و تنگستن درمیآید و
بهاینترتیب هالوژن تنگستن بخار شده را دوباره به رشته بازمیگرداند .برای آنکه
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هالوژن و بخار تنگستن باهم ترکیب شیمیایی شوند دمای داخلی حباب المپ باید
از المپ های معمولی بیشتر باشد .برای جلوگیری از آسیب دیدن حباب در این
دما حباب این المپ ها باید از کوارتز یا انواع دیگر شیشه ها با دمای ذوب باال
(مانند آلومینوسیلیکا) ساخته شود.
ازآنجاییکه کوارتز از مقاومت خوبی در مقابل فشار برخوردار است استفاده از این
ماده این امکان را فراهم میآورد تا فشار گاز داخل حباب افزایش یابد و افزایش فشار
گازهای داخل حباب باعث کاهش تبخیر تنگستن از روی رشته و افزایش عمر المپ
میشود .بههرحال در این المپها تنگستن بخار شده معموال بر روی محل اولیه خود
تهنشین نمیشود و درنهایت رشته در قسمتهایی که بیشتر گرم میشوند نازک شده
و قطع میشود.

شکل ( )3-9المپ هالوژن

 -9-5-9المپ تخلیه در گاز

المپ تخلیه در گاز نوعی المپ است که براثر گذشتن الکترونهای پر انرژی از داخل
گاز نور تولید میکند .این الکترونها به اتمهای خنثی درون گاز برخورد میکنند و سبب
تحریک آنها میشوند .المپهای تخلیه در گاز را ازنظر روش تولید نور مرئی میتوان به
دو دسته تقسیم کرد ،یکی دسته المپهایی که مستقیما نور مرئی تولید میکنند مانند
المپ بخار جیوه و المپ بخار سدیم و دسته دیگر المپهایی هستند که نور تولیدی
آنها غیرمرئی است و برای تولید نور مرئی در آنها از تحریک یک جسم فلورسنت
استفاده میشود که نمونه رایج آن المپ مهتابی است.
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از سوی دیگر با توجه به فشار گاز داخل المپ میتوان این المپها را به دو دسته
کمفشار (شامل المپهای فلورسنت ،فلورسنت فشرده) و پرفشار (شامل المپ جیوهای
پرفشار ،متال هالید و سدیمی پرفشار) تقسیم کرد.
المپ تخلیه در گاز را نمیتوان مستقیما به منبع تغذیه الکتریکی متصل کرد زیرا در
این المپها با افزایش یونیزاسون گاز ،مقاومت الکتریکی آن کاهش مییابد ،با کاهش
مقاومت الکتریکی جریان افزایش خواهد یافت که خود موجب افزایش بیشتر یونیزاسیون
میشود و این چرخه بهسرعت ادامه پیدا میکند بهطوریکه اگر به ترتیبی از المپ
محافظت نشود در کمتر از یک ثانیه المپ خواهد سوخت .برای محافظت المپ از یک
مقاومت یا امپدانس موازی (چوک یا باالست) استفاده میکنند .در المپهای تخلیهای که
با جریان متناوب تغذیه میشوند میتوان از خودالقا استفاده کرد ،اما در المپهای تخلیه
جریان مستقیم بهناچار باید از مقاومت استفاده نمود که باعث هرز رفتن توان میشود.

۶

 -9-5-9المپLED

نوعی المپ که از تکنولوژی دیود نور افشان استفاده میکند و بهعنوان منبع
روشنایی به کار میرود .این المپها که در ابتدا بیشتر بهعنوان یک چراغقرمز رنگ
در درون دستگاههای الکترونیکی کاربرد داشتند ،با توجه به مصرف برق کم نسبت به
سایر المپها ،عمر باال و فناوری جدید ساخت رنگهای دیگر توانستهاند جای خود را
در صنعت روشنایی در دنیا باز کنند.
1- Light Emitting Diode
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 LEDبه معنی دیود ساطع کننده نور میباشد .خاصیتی که  LEDها را از سایر
نیمههادیها متمایز میکند این است که با گذر جریان از آنها مقداری انرژی
بهصورت نور از آنها ساطع میشود.
کارشناسان معتقدنند کنه المنپ هنای معمنولی ینا همنان المنپهنای رشنتهای
یکی از مهمترین دالینل افنزایش مصنرف اننرژی و درنتیجنه افنزایش حجنم تولیند
گازهننای گلخانننهای در جهننان مننیباشننند؛ بنننابراین بسننیاری از کشننورها ،برنامننه
چندسننالهای را بننرای جننایگزینی منندلهننای دیگننر المننپ بننهجننای المننپهننای
رشننتهای تنندوین کننردهاننند تننا شنناید بتوانننند در درازمنندت اسننتفاده از المننپهننای
رشته و به تبع آن حرارت زمین را کاهش دهند.

شکل ( )75-9اجزای داخلی المپ LED

مزایا و معایب المپهای LED

 -۶طول عمر :اولین و مهمترین پارامتر ،طول عمر المپهای  LEDمیباشد.
المپهای  LEDطول عمری بین  ۱۰هزار تا  ۱۰هزار ساعت دارند .این طول عمر
قابلمقایسه با طول عمر المپهای دیگر نمیباشد.
 -۳بازده نوری ): (lum/wattاز دیگر مزیتهای المپهای  LEDمیتوان به بازده
نوری باالی این المپها اشاره نمود .در حال حاضر المپهای  LEDبازدهای بین ۱5
تا  ۶۳۰لومن بر وات را دارا میباشند و این در حالی است که این مقدار برای

99

تاسیسات الکتریکی

المپهای رشتهای  ۶۰تا  ۶۱لومن بر وات ،برای المپهای کممصرف  5۱تا  ،۱۱برای
المپهای بخار جیوه  ۲۱تا  ،۱۰برای المپهای بخار سدیم  ۱۰تا  ۶۶۰و برای
المپهای متال هالید  ۱۱تا  8۱لومن بر وات میباشند.
 -۲پاسخ زمانی :المپهای  LEDبهمحض رسیدن ولتاژ به آنها روشن میشوند
(کمتر از  ۳۰میکروثانیه) ولی بهعنوان مثال المپهای متال هالید زمانی بالغبر  ۱دقیقه
الزم دارند تا به حداکثر نور خود برسند ،یعنی المپهای ( LEDپانزده میلیون بار)
سریعتر روشن میشوند .مشکل دیگر المپهای متال هالید این است که اگر این المپها
بیش از  ۱دقیقه روشن باشند گرم میشوند و بعد از خاموشی دیگر فورا روشن نمیشوند.
چراکه المپ گرمکننده و سنسور داخل المپ اجازه روشن کردن مجدد المپ را تا زمانی
که المپ سرد نشده نمیدهد که حدودا  ۲دقیقه طول میکشد تا سنسور اجازه ورود
ولتاژ را بدهد و بعد از آن  5تا  ۱دقیقه زمان الزم است تا به حداکثر نور خود برسد.
 :On/off-5طول عمر المپهای  LEDبه هیچوجه تابعی از تعداد روشن و
خاموش شدن نیست ،میتوان المپهای  LEDرا میلیونها بار روشن و خاموش کرد .
در واقع طول عمر LEDها تنها به مدتزمان روشن ماندن بستگی دارد.
 -۱تنظیم شدت نور :امکان تنظیم نور در المپهای  LEDبا استفاده از تکنولوژی
 PWMکه کنترل سطح ولتاژ به کمک تغییر پهنای پالس است و در اکثر
میکروکنترلرها موجود است بهراحتی امکانپذیر است.
 -۱تنظیم زاویه تابش :در المپهای  LEDنور در تمام جهات منتشر نمیشود و
به دلیل موجود بودن لنزهایی با زوایای دلخواه نوری ،کامال قابلکنترل است.
 -۱جریان راهاندازی :همانطور که در باال ذکر شد المپهای متال هالید  ۱دقیقه
زمان نیاز دارند تا به حداکثر نوردهی خود برسند .در این مدتزمان برای یونیزهکردن
گاز داخل المپ نیاز به آمپر بیشتری است .در آزمایش انجامشده مشاهده گردید که
در ابتدای روشن شدن المپ  5۰۰وات متال هالید ،جریان مصرفی  ۳/۱آمپر بود که
این جریان رفته کاهشیافته و پس از  ۱دقیقه به  ۱آمپر رسید .بهعبارتدیگر یک
المپ  5۰۰واتی متال هالید در مدتزمان راهاندازی  ۶۶۰۰وات مصرف خواهد داشت
یعنی تقریبا  ۲برابر واتی که باید مصرف کنند( .درمجموع به میزان  85۶ KWHدر
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سال صرفهجویی در مصرف برق خواهید داشت ).این عملکرد ،تجهیزاتی  ۲برابر
قویتر را نیاز دارد که پیرو آن هزینههای تابلو برق و تجهیزات را افزایش خواهد داد.
 -8کاهش نور :کلیه المپهای بهجز  LEDبا گذشت زمان دچار افت شدید شدت
نور میگردند.
 LED -۳ها قابلیت تغذیه هم با جریان  ACو هم جریان  DCبا مصرف کم را
دارد ،لذا می توانند از منابع انرژی خورشیدی و یا باطری نیز جهت تأمین نیروی
خود استفاده کنند.
 -3-9نورپردازی خارجی
نور نهتنها به عمل دیدن کمک میکند بلکه آدمی را قادر به احساس کلی و
منسجم از محیط اطراف مینماید و عاملی است که کنترل فرد را بر محیط اطراف
افزایش میدهد .تأثیرات نور به اشکال مختلف میتواند منجر به ایجاد آسایش یا عدم
آرامش روانی شود .ویژگیهای کمی و کیفی نور در رنگ ،سایه ،حرکت ،ابعاد ،جهت
و کمیت نور جدا از ویژگیهای محیطی آن در زیر معرفیشده است.
 -7-3-9رنگ و نور

رنگ تأثیری است که بهوسیله مجموعه طولموجهای مختلف دریافت شده و توسط
چشم آنالیز میشود .رنگ نور را نباید بهعنوان یک مشخصه سطوح منعکسکننده نور
تلقی نمود .نور با توجه به نوع رنگ آن ،با انعکاس سطوح رنگی میتواند تأثیرات روانی
متفاوتی را در افراد ایجاد کند .معموال رنگها با سه خصوصیت مشخص میشوند :خلوص
یا صافی ،درخشندگی و طولموج که نوع رنگ را مشخص میکند.

شکل ( )79-9رنگ و نور
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تاسیسات الکتریکی

 -9-3-9سایه و نور

پر کردن فضا با نوری یکدست ممکن است محیط را برای کار مناسب سازد؛ اما
الزاما آن را به مکانی دلچسب و زیبا مبدل نخواهد کرد .حجم را درنتیجه ارتباط
بین نور و سایه میتوان دید .کوچکترین تغییر دراینارتباط توسط تغییر کیفیت
سیستم نوری ،با ایجاد نور سایه میتوان تأثیرات بصری عمق و فرم را تغییر داد.
 -9-3-9ابعاد و نور

نور در تعیین و تبیین ابعادی فضا و ارائه برآورد کلی از محدوده موجود و ابعاد عناصر
به کار رفته نقش بسزایی دارد .کوچکترین تغییر در نورپردازی هر یک از عناصر موجود
در محیط ،مفهوم درک فضا ،ابعاد و اندازههای آن را تغییر خواهد داد .عالوه بر محدوده
تعریفشده اماکن عمومی ،عناصر و واحدهای نورپردازی شده نیز میتواند عامل مهمی
در تعریف و ایجاد تأثیرات نهفته در ابعاد و مقیاس اینگونه اماکن باشد.
 -9-3-9جهت و نور

یکی از ارکان کیفینت ننور ،زاوینه انتشنار مسنیری اسنت کنه ننور از آن سنمت
میتابد .جهت تابش نور منیتوانند شنکل و بافنت اشنیاء را آشنکار سنازد و ینا آن را
عم نالً در ابهننام بنناقی گننذارد .ازآنجنناییکننه سننمت و جهننت امننری نسننبی اسننت،
جهتی که از آن سمت نور به موضوع منیتابند بنیش از هنر چینز بنه جهتنی کنه از
آن به موضوع نگناه شنود بسنتگی خواهند داشنت؛ چراکنه بنا تغیینر در نقطنه دیند
تصنناویر مختلفننی از روشنننایی و تنناریکی منقننوش بننر جسننم ،دیننده خواه ند شنند.
جهت منبع نور ،در درک اجسام سهبعدی تأثیر بهسزایی دارد.

شکل ( )79-9جهت و نور

فصل سوم :روشنایی
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 -1-3-9خیرگی

ایجاد خیرگنی ارتبناط مسنتقیم بنا منبنع ننوری دارد .هنم امتنداد چشنم و
منبننع نننوری بننودن و در دیدمسننتقیم بننودن باعننث ایجنناد یننا تشنندید ایننن
موضوع می گردد  .با افنزایش ارتفناع منبنع ننوری ،منی تنوان آن را از دیند افنراد
خارج نموده و میزان خیرگی را کاهش داد.

شکل ( )71-9خیرگی در نور

 -0-3-9انعکاس

جهت انعکاس ننور دارای اهمینت وینژهای اسنت .در منورد ینک سنطح صناف و
مسطح ،نور تحت همنان زاوینهای کنه برخنورد منیکنند ،مننعکس منیشنود .اینن
خاصنیت مسناوی بنودن زاوینه تنابش و زاوینه بازتنابش ،وسنیلهای اسنت در دسنت
طراح تا بتواند اثرات چشنم زدگنی و خیرگنی ،مقندار و جهنت ننور را بنرای تأکیند
بر شکل یا بافت اشیاء تنظیم و کنترل نماید.

شکل ( )70-9انعکاس نور
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تاسیسات الکتریکی

 -1-3-9درخشندگی

درخشندگی یک سطح نهتنها بهشدت روشنایی بستگی دارد بلکه به جهت
مسیری که نور به سطح برخورد میکند و به مشخصههای سطوح (صاف ،مات یا
رنگیبودن آنها) و به محلی که از آنها ،سطح دیده میشود نیز وابسته است.
 -75-9روشهای نورپردازی نما
کامال بدیهی است که معیارهای طراحی روشنایی برای محیطهای خارجی بسیار
متفاوت از طراحی روشنایی داخلی است .این تفاوتها شامل موارد زیر میباشد:
الف -تفاوتهای مشخص در مقادیر انعکاس که درنهایت بر روی عواملی مانند
ضریب یکنواختی و کار آیی تأسیسات روشنایی تأثیرگذار است.
ب -ارتفاع نصب چراغها که معموال برای کاربردهای خارجی دارای اهمیت میباشد.
 -7-75-9نورپردازی از باال به پایین

این روش عالوه بر روشنایی نما موجب روشنایی کف محوطه در امتداد نور نیز
میگردد .لیکن ازنظر هنری موجب محدود و محصور شدن فضای ارتفاع بنا میشود
و بیشترین تأثیر را برای نورپردازی سوپر مارکتها و فروشگاهها دارد چون سطح
محوطه مقابل را نیز روشن نموده و دور نمای مناسب را ایجاد مینماید.
 -9-75-9نورپردازی از پایین به باال

این روش عالوه بر روشنایی نما موجب امتداد نور در فضای آسمان نما شده و بنا از
دیدگاه و منظر بیننده و بعد هنری نورپردازی همچون جسمی معلق به نظر میرسد .در
این روش الزاما منبع نور نورافکن نبایستی در دیدمستقیم بیننده قرار گیرد.

شکل ( )71-9نورپردازی از پایین به باال

فصل سوم :روشنایی
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 -9-75-9نورپردازی بهصورت مورب و زاویهدار

در این روش عالوه بر پوشش کامل سطح نمای بنا و ساختمان نقاط برجسته نور
را دریافت و نقاط فرورفته نور را دریافت نمیکنند .میتوان برای تکمیل نور آن از
نورهای عمودی از باال به پایین و از پایین به باال استفاده نمود که در این حالت
فضای سهبعدی ایجاد میگردد.

شکل ( )75-9نورپردازی بهصورت مورب و زاویهدار

 -9-75-9نورپردازی از مقابل نما

در این روش عالوه بر روشنایی تمام سطح نما موجب نفوذ نور به داخل بنا
گردیده و درصورتیکه ساختمان هتل ،مسکونی و اداری باشد چون در شب ممکن
است موجب آزار افراد داخل ساختمان و سازه گردد معموال این نوع پردازش نور برای
اماکن مقدس ،نمای مقابل فروشگاهها ،سینماها و مراکز تجاری مناسب میباشد.

شکل ( )73-9نورپردازی از مقابل نما
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تاسیسات الکتریکی

 -1-75-9نور تأکیدی

اگر بخواهیم در شب موضوعی بهخوبی دیدهشده و نظر بیننده را به خود جلب
کند ،میتوان از چراغهای موضعی استفاده نمود .یعنی بهطور جداگانه چراغی را به
موضوع موردنظر اختصاص داد که باعث تأکید بیشتر آن میشود .مهمترین اصل نور
تأکیدی ،ایجاد تضاد شدید بین جسم و فضای اطرافش است.

شکل ( )95-9نور تأکیدی

فصل چهارم:
نقشهخوانی مدارات صنعتی
و ساختمانی
 -7-9مقدمه
در این بخنش هندف ،آشننایی بنا نقشنه مندارهای الکتریکنی و خوانندن آنهنا
اسنت .بنرای رسنیدن بنه اینن مهنم الزم اسنت تنا بنا عالئنم اختصناری و مبننای
ترسیم مدارهای الکتریکی آشننا شنویم .در مباحنث الکتریکنی نقشنههنا اغلنب در
دو اسنتاندارد ( V.D.Eاسنتاندارد بنرقکناران آلمنان) و ( I.E.Cکمیتنه بنینالمللنی
الکتروتکنیننک) ترسننیم م نیشننوند .همچنننین ازآنجنناییکننه اسننتاندارد A.N.S.I
(استاندارد بنینالمللنی آمریکنا) در گنرایش تأسیسنات مکنانیکی کناربرد بیشنتری
دارد به همین جهت در تشنریح مطالنب و عالئنم اینن قسنمت هنر سنه اسنتاندارد
در نظر بوده است.

15

تاسیسات الکتریکی

 -9-9تقسیمبندی نقشه مدارهای الکتریکی
نظر به اینکه وسایل الکتریکی با ولتاژهای کار گوناگون وجود دارند به همین
دلیل نقشه مدارهای الکتریکی آنها را به دو دسته کلی زیر میتوان تقسیم کرد.
 -7-9-9مدارهای روشنایی الکتریکی و لوازمخانگی

مدارهایی که برای اتصال آنها از شبکه تک فاز  ۳۳۰ولت استفاده میشود؛ مانند
برقکشی منازل مسکونی ،المپ و یخچال.
 -9-9-9مدارهای صنعتی

مدارهایی که برای اتصال آنها از شبکه سه فاز  ۲8۰ولت استفاده میشود؛ مانند
کارگاههای تولیدی و پمپ یک موتورخانه.
 -9-9تقسیمبندی سیمکشی
 -7-9-9سیمکشی روکار

همانطور که از نام سیمکشی روکار مشخص است سیمها ،کابلها ،کلیدها،
پریزها و  ...روی سطح دیوار و سقف قرار میگیرند و توسط بست های مربوط به خود
به دیوار و سقف متصل میشوند.
 -9-9-9سیمکشی توکار

نوع دیگر سیمکشی ،سیمکشی توکار میباشد .این نوع سیمکشی کاربرد بیشتری
دارد و تمام سازهها اعم از مسکونی ،اداری ،تجاری و غیره از نوع سیمکشی در
مرحلهای که هنوز دیوارها و سقف پوشانده نشدهاند استفاده میکنند .از ابزاراتی از
قبیل فرز دیوار کن ،شیار زن ،پیکور ،لولههای پالستیکی و خرطومی ،قوطی
کلیدهای توکار و غیره استفاده میشود .برای نصب قوطیهای کلید و تقسیم ابتدا
باید دقت کرد که عمق و اندازههای کنده شده بهقدری باشد که قوطیها بهراحتی
درون محل کنده شده نصب شوند .نصب قوطیها باید بهگونهای باشد که لبه باالیی
آنها حدود  ۰/۱سانتیمتر پایینتر از سطح کار تمامشده قرار گیرد.

فصل چهارم :نقشهخوانی مدارات صنعتی و ساختمانی
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 -9-9عالئم اختصاری وسایل الکتریکی
جدول زیر عالئم اختصاری چند وسیله الکتریکی که در مدارهای روشنایی کاربرد
دارد را در دو استاندارد  VDEو  IECنشان میدهد.
جدول ( )7-9عالئم اختصاری وسایل الکتریکی

19

تاسیسات الکتریکی

 -1-9نقشه مدارهای الکتریکی
نقشه مدارهای الکتریکنی را در سنه شنکل (نقشنه) مختلنف بنه شنرح زینر
نشان می دهند
 -7-1-9شمای حقیقی

نقشنه ای کنه از آن بنرای نشنان دادن نحنوه اتصنال سنیم هنای رابنط بنه
کلیدها ،عیب یابی و تا حندودی محنل قنرار گنرفتن اجنزای مندار روی تنابلوی
آموزشی به کار می رود .شکل زیر تصویر شنمای حقیقنی مندار کلیند ینک پنل
را نشان می دهد.

شکل ( )7-9شمای حقیقی

 -9-1-9شمای فنی (نقشه تکخ ی)

شمای فنی ،نقشه ساده یکخطی اسنت کنه نحنوه اتصنال قسنمتهنای اصنلی
مدار را بدون سنیمهنای کمکنی و چگنونگی سنیمکشنی نشنان منیدهند .درواقنع
شنمای فننی لولنههنای سنیمکشنی رابنط بنین اجنزای مندار را بنه همنراه تعنداد
سیمهایی که از داخل لولنه منیگنذرد ،نشنان منیدهند .تعنداد سنیمهنای داخنل
لولنه اغلنب بنا ینک خنط کوتناه ماینل کنه روی قسنمتهنای مختلنف گذاشنته
میشود ،تعیین میگردد .اگر تعداد سنیمهنای عبنوری بنیش از دو سنیم باشند بنا
عدد نشان داده منیشنود .شنکل آتنی تصنویر شنمای فننی مندار کلیند ینک پنل
شکل قبل را نشان میدهد.

فصل چهارم :نقشهخوانی مدارات صنعتی و ساختمانی

19

شکل ( )9-9شمای فنی

 -9-1-9شمای مسیر جریان

نقشهای که در آن مسیرهای عبور و جریان برقرسانی به وسایل الکتریکی
بهصورت عمودی نشان داده میشود .در این نقشه مدار از سیم فاز شروع و پس از
عبور از وسایل ،به سیم نول ختم میشود .شکل زیر تصویر شمای مسیر جریان مدار
کلید یک پل را نشان میدهد.

شکل ( )9-9شمای مسیر جریان

 -0-9عالئم اختصاری مدارهای صنعتی
بنرای آشننایی بنا نحنوه ترسنیم و نقشنهخنوانی مندارهای صننعتی نینز الزم
است تنا بنا عالئنم اختصناری آنهنا آشننایی داشنته باشنیم .جندول  ۳-5عالمنت
اختصاری چند نمونه قطعات صنعتی را نشان میدهد.

19

تاسیسات الکتریکی
جدول ( )9-9عالئم اختصاری مدارهای صنعتی
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 -1-9نقشه مدارهای صنعتی
نقشه مدارهای صنعتی که اغلب برای راهاندازی موتورهای الکتریکی به کار
میروند در چند شکل نشان داده میشوند .در این قسمت به دو نقشه پرکاربرد این
گروه از مدارها اشاره شده است.
 -7-1-9نقشۀ مدار قدرت

به نقشهای که انرژی الکتریکی را از شبکه سه فاز دریافت و به مصرفکننده
منتقل میکند .شکل زیر تصویر یک نمونه مدار قدرت را نشان میدهد.

شکل ( )9-9یک نمونه نقشه مدار قدرت

15

تاسیسات الکتریکی

 -9-1-9نقشۀ مدار فرمان
به نقشهای که از آن برای ارسال نحوه عملکرد یا تعیین مدتزمان کارکرد مدار
قدرت استفاده میشود ،نقشه مدار فرمان گفته میشود .ولتاژ کار اغلب مدارهای
فرمان شبکه تک فاز است .شکل ۱-5تصویر یک نمونه مدار فرمان را نشان میدهد.

شکل ( )1-9یک نمونه نقشه مدار فرمان

در ترسیم یا نقشهخوانی مدارهای فرمان صنعتی به نکات زیر باید توجه کرد:
 -۶در تمامی مدارهای الکتریکی ضروری است از یک فیوز که بهصورت سری با
کل مدار قرار میگیرد ،جهت حفاظت مدار در مقابل اتصال کوتاه استفاده کرد.

شکل ( )0-9محل قرارگیری فیوز
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 -۳در برخی مدارهای الکتریکی صنعتی روی حفاظت مدار در برابر اضافهبار
احتمالی از عنصری به نام بی متال ،بعد از فیوز در مدارهای فرمان ،استفاده میشود.

شکل ( )1-9محل قرارگیری بی متال

 -۲یکی از قطعاتی که در مدارهای صنعتی نقش قطع کننده مدار را دارد ،شستی
استپ است .اگر هدف استفاده از شستی استپ قطع کل مدار باشد ،باید آن را
همیشه بهصورت سری پس از بی متال در مدار قرار داد .درصورتیکه هدف قطع
یک قسمت از مدار باشد شستی استپ را باید فقط در مسیر آن وسیله قرار داد.

شکل ( )5-9محل قرار گرفتن شستی استپ

05

تاسیسات الکتریکی

 -5برای شروع به کار هر مدار فرمانی باید از یک وسیله وصلکننده مانند یک
کلید یا شستی استارت استفاده کرد که محل قرار گرفتن آن پس از شستی
استپ مدار است.

شکل ( )3-9محل قرار گرفتن شستی استارت

 -۱در انتهنای هنر مسنیر سناده جرینانی اگنر از وسنایل و تجهینزات دیگنری
استفاده شنود بایند بنوبین رلنههنای عملگنر ،ماننند بنوبین کنتاکتورهنا را قنرار
داد .بنرای ایننکنه راحتنی کنار در زمنان سنیمکشنی و عملگنر معمنوال ینک
طرف بنوبین کنتاکتورهنا بنه سنیم ننول وصنل منیشنود و درنتیجنه بنا وصنل
کلیدها یا شستیهای مدار ،سیم فناز بنه سنمت دیگنر بنوبین کنتناکتور وصنل
میشود و پس از مغناطیس شدن آن ،کنتاکت های آن عمل میکند.
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مثال ( :)۶با مشاهده تصاویر مدار فرمان نقشهخوانی مدار فرمان و قدرت شکل
زیر را انجام دهید.

در شکل زیر نقشه مدار قدرت و فرمان راهاندازی سه موتور که بهصورت یکی پس
از دیگری راهاندازی میشوند ،نشان دادهشده است.
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همانگونه که در نقشنه مندار فرمنان مشنخص اسنت بنا زدن شسنتی اسنتارت
( )Iکنه در مسنیر جرینان  5قنرار دارد جرینان بنه بنوبین کنتناکتور منیرسند.
ضننمن مغننناطیس شنندن کنتنناکتور  K1Mالمننپ سننیگنال  H1نیننز روشننن
منیشنود .در اینن حالنت مندار از طرینق تیغنه خنود نگنهدار  K1Mمسنیر  ۱در
شرایط پایدار باقی منیمانند .همچننین تیغنه بناز  K1Mکنه در مسنیر جرینانی ۱
قرار دارد بسته میشود.
حنال اگنر در اینن وضنعیت شسنتی  IIفشنار داده شنود جرینان بنه بنوبین
کنتناکتور  K2Mمنیرسند و ضنمن وصنل شندن کنتاکنت هنای کنتناکتور المنپ
سیگنال  H2نیز مشابه  H1برای نشان دادن وضعیت موتور روشن میشود.
همچننین در اینن حالنت کنتاکنت بناز  K2Mمسنیر  8نینز وصنل منیشنود و
بهصورت یک شنرط ،مسنیر موتنور سنوم را آمناده وصنل منیکنند .بنا زدن شسنتی
 IIIجریننان بننه بننوبین کنتنناکتور  K3Mبننه المننپ  H3منیرسنند و هننر دو در
وضعیت روشن قرار میگیرند .با کمنی دقنت در مندار فرمنان شنکل فنوق مشناهده
منیشنود در اینن مندار از سنه المنپ سنیگنال دیگنر بنه ننامهنای  H5 ،H4و H6
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استفاده شده است که به ترتینب در مسنیر تیغنه فرمنان بنیمتنالهنای مربنوط بنه
موتورهای اول ،دوم و سوم قرار گرفتهاند.
در صورت بروز اضافهبار بنر روی هرینک از موتورهنا کنه باعنث قطنع بنی متنال
مربوطنه منیشنود ،المنپ سنیگنال (خبردهننده) روشنن منیشنود و مشنخص
میکند کدام موتور تحت بار قرارگرفته است.
 -5-9نقشهخوانی مدارات ساختمانی
تأسیسددات الکتریکددی :مجموعننهای اسننت از تجهیننزات الکتریکننی
بنههنمپیوسنته بنرای انجنام هندف ینا اهنداف معنین کنه دارای مشخصنههنای
هماهنگ و مرتبط باشند.
مددار الکتریکدی در تأسیسدات :مجموعنهای از تجهینزات الکتریکنی در
ینک تأسیسنات اسنت کنه از منبنع واحندی تغذینه نمنوده و بنه کمنک وسنایل
حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریانها حفاظتشده باشد.
بدنه هدادی :بدننههنای هنادی (فلنزی) و اجنزای دیگنر تجهینزات الکتریکنی
کنه هنادی منیباشنند و منیتنوان آنهنا را لمنس نمنود و بنهطنور عنادی برقنرار
نیستند اما در حالت وجود اتصالی ممکن است برقرار شوند.
جریان نشنت در ینک تأسیسنات :جرینانی اسنت کنه بنین منداری کنه از نظنر
الکتریکی آسیب ندیده است و زمین یا بدنههای هادی بیگانه برقرار شود.
کلید جداکنندده :ینک وسنیله مکنانیکی قطنع و وصنل اسنت کنه در حالنت
قطع فاصله جدایی الزم را طبق مشخصات تعیینشده به وجود میآورد.
کلید ق ع بار :یک وسیله مکنانیکی قطنع و وصنل اسنت کنه قنادر بنه وصنل
عبوردادن و قطنع جرینان بنرق مندار در شنرایط عنادی منیباشند .شنرایط عنادی
ممکن است شامل وضعیتی بنا اضنافهبارهنای مشنخص باشند و همنینطنور بنرای
زمنانی مشنخص جرینانهنایی را در شنرایط غیرعنادی مندار ماننند اتصنال کوتناه
تحمل کند.
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فیوز :وسنیلهای اسنت کنه از طرینق ذوب ینک ینا چنند المنان خنود کنه بنه
نحوی مخصنوص طراحنی و تناسنب یافتنهانند بنا قطنع جرینان اگنر شندت آن از
مقداری تعیینشده به مندت کنافی بیشنتر شنود منداری را کنه در آن قنرار گرفتنه
است باز میکند.
کنتدور و تدابلو توزیدع :در غالنب کشنورها فینوز سنر خنط ورودی ،توسنط
شنرکت بنرق نصنب منیشنود و مصنرفکنننده حنق دسنتزدن بنه آن را نندارد.
پسازآن ،فینوز کنتنور قنرار دارد کنه مینزان مصنرف اننرژی الکتریکنی را برحسنب
کیلنووات سناعت انندازهگینری منیکنند .اینن کلیند و فینوز ینا دیژنکتنور بنرای
کنترل و حفاظت سیسنتم خاننه مورداسنتفاده قنرار منیگینرد .پنسازاینن وسنایل
تنابلو توزینع قنرار منیگینرد کنه از آن انشنعابهنای الزم از طرینق فیوزهنا ینا
دیژنکتور های محافظ گرفته میشود.
سناختمان هنای کوچنک معمنوالً از بنرق تنک فناز تغذینه منی شنوند و
کنتورهنای تنک فناز در انندازه هنای اسنتاندارد در آمپرهنا مختلفنی سناخته
منی شنوند .خاننه هنای بنزرگ تنر کنه مصنرف بیشنتر دارنند از بنرق سنه فناز
استفاده می کننند .کنتورهنای سنه فناز نینز در انندازه هنای اسنتاندارد مختلفنی
از آمپر ساخته می شوند.
نظر به اینکنه بارهنای بنزرگتنر برقنی در خاننههنای مسنکونی در آشنپزخانه و
زینرزمین متمرکنز هسنتند کابنل ورودی را در نزدیکنی اینن مراکنز بنه خاننه وارد
منیکننند و کنتنور و متعلقنات آن و تنابلو توزینع نینز در چننین محلنی نصنب
میشود بهطوریکه خواندن کنتنور توسنط منأمور اداره بنرق و دسترسنی بنه تنابلو
توزیع به سهولت میسر باشد.
کلید یک پدل :اینن کلیند در دو ننوع توکنار و روکنار سناخته منیشنود .اینن
کلید وسیله ساده برای اتصال سیم فاز به مصرفکننده یا قطع آن است.
کلیددد دو پددل :اگننر بخننواهیم دو وسننیله الکتریکننی را از یننک مکننان روشننن و
خنناموش شننوند از کلینند دو پننل اسننتفاده م نیکن نیم .در ایننن ص نورت در مصننرف
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وسایلی مانند سیم ،لوله و کلیند صنرفهجنویی منیشنود .مندار کلیند دو پنل شنبیه
به دو کلید یک پل است که به روی جعبه مشترکی قرار گرفتهاند.
کلیددد تبدددیل :از ایننن کلینند بننرای قطننع و وصننل منندار از دو نقطننه اسننتفاده
میشود؛ بنابراین منوارد اسنتفاده آن در راهروهنا ،راهپلنههنا ،اتناقهنای دو در و بنه
همراه کلید یک پنل در اتناقخنواب اسنت .اینن کلیند سنه کنتاکنت دارد کنه ینک
کنتاکننت آن مشننترک و بننا یکننی از دو کنتاکننت دیگننر در تمنناس اسننت .کنتاکننت
دیگننر (غیرمشننترک) بننه دو کنتاکننت غیرمشننترک کلینند بعنندی اتصننال داده
میشود .سپس از کلید دوم سیمی بهطنرف المنپ ینا المنپهنا کشنیده منیشنود.
آنگاه نول به کنتاکت دیگر سرپیچ المپ اتصال پیدا میکند.
کلید صلیبی :از اینن کلیند در جاهنایی اسنتفاده منیشنود کنه بخواهنند ینک
یا چند المپ را از بیش از دو نقطنه روشنن و خناموش کننند .بنرای اینن کنار بایند
در ابتدا و انتهای مدار یک تبندیل و بنین آنهنا ینک ینا چنند کلیند صنلیبی قنرار
داد .طرز اتصال بهایننترتینب اسنت کنه از دو پنیچ کلیند صنلیبی بنه دو سنر ینک
کلید تبدیل و از دو پنیچ دیگنر بنه کلیند تبندیل بعندی وصنل منیکننیم .معمنوالً
دو پننیچ کلینند صننلیبی را بننرای ورودی و دو پننیچ دیگننر را بننرای خروجننی در نظننر
میگیرند که در هیچ شرایطی این پنیچهنا بنه هنم ارتبناط نداشنته باشنند .سنپس
یک مشترک کلی د تبندیل را بنه فناز و از مشنترک کلیند تبندیل بعندی بنه المنپ
وصل میکنیم.
رله راهپله :از این رله برای روشننایی راهپلنه اسنتفاده منیشنود .طنرز کنار رلنه
بنندینصننورت اسننت کننه بننا فشنناردادن شسننتی ،رلننه شننروع ب نهکننار م نیکننند و
المپهای راهپله روشن و پس از زمان تنظیم شده خاموش میشود.
رله ضربهای :از رلنه ضنربهای در محنلهنایی اسنتفاده منیشنود کنه بخنواهیم
یننک یننا چننند المننپ را از چننند نقطننه روشننن و خنناموش کنننیم .درواقننع کلینند
ضربهای کار کلید صلیبی را انجام میدهد.
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 -3-9مقررات و استانداردهای اجرای تأسیسات الکتریکی
 -7-3-9کابلها

 -۶نصنب کابنلهنا بنر روی دینوار ینا سنقف بایند بنا اسنتفاده از بسنتهای
مخصنوص اینن کنار کنه از منواد عنایق سناخته شندهانند انجنام شنود .فاصنله
کابلها از یکدیگر باید حداقل دو برابر قطر کابل باشد.
 -۳کابلهای دفن شنده در خناک بایند از اننواع مجناز بنرای اینن کنار باشنند و
عمق دفن کابلهنای فشنار ضنعیف  ۰/۱تنا  ۰/۲متنر و بنرای کابنلهنای فشنار
متوسط  ۰/۲متر بیشتر از کابلهای فشار ضعیف باشد.
 -۲جابهجا کنردن ،بنازکردن ،کشنیدن ینا نصنب کابنل در هنوای آزاد نبایند در
دمای کمتر از  ۲درجه سانتیگراد انجام شود.
 -9-3-9سیمکشی

 -۶کلیه سیمکشنیهنای داخلنی سناختمانهنا اعنم از روکنار و توکنار بایند در
داخل لولههنای مخصنوص سنیمکشنی ینا مجناری مخصنوص اینن کنار انجنام
شود و برای اجرای انشعابات خمها ،زانوها سنه ینا چهنار راهنههنا و غینره بایند
از وسایل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر لوله استفاده شود.
 -۳جعبههنای زینر کلیند و پرینز بایند بنا ننوع لولنهکشنی و کلیند و پریزهنای
مورداسنتفاده همخنوانی داشنته باشند .در منورد سناختمانهنای مسنکونی از
لولههای پالستیک خرطومی استفاده میشود.
 -۲مدارهایی که در کفها قرار منیگیرنند بایند فقنط بنا لولنههنای پالسنتیکی
اجرا شود.
 -5تغییر نوع لولنه (بنرای مثنال فنوالدی بنه پالسنتیکی ) بندون تعبینه ننوعی
جعبه در محل تغییر ممنوع است.
 -۱سنیمهنای کشنیده شنده در لولنههنا ینا مجناری بایند از هنر نظنر سنالم و
بدون هنیچگوننه شکسنتگی و پیچیندگی باشند و بنین دو جعبنهتقسنیم ینا در
محلهای دسترسی به سر سیمها باید بهصورت یکپارچه باشد.
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 -۱اتصاالت و انشعابات باید با استفاده از پایانههای پیچی انجام شود .پیچیدن
سیمها به دور هم برای ایجاد اتصال الکتریکی و عایقبندی محل اتصال با
نوارچسب الکتریکی ممنوع است.
 -۱انجام سیمکشیهای نوع روکار با استفاده از سیمهای چندال و بستهای میخی
یا میخ معمولی ممنوع است.
 -8از سیمها و کابلهای مخصوص زیر گچی فقط در مواردی میتوان استفاده
کرد که طول انشعابات از محل سیمکشی ثابت تا محل مصرفکننده (مانند
چراغ) بیش از  ۶/۱متر نباشد .در سایر موارد استفاده از این نوع سیمکشی در
تأسیسات الکتریکی ممنوع خواهد بود.
 -9-3-9کلیدها

 -۶کلیدها باید برای استفاده در سیستمهای جریان متناوب و از نوع قطع و وصل
سریع بدون دخالت نحوه و سرعت عمل دست مناسب باشد.
 -۳کلیدهای کنترل مدارها (ازجمله چراغها) باید هادی فاز را قطع و وصل کنند.
قطع و وصل هادی خنثی برای کنترل مدار ممنوع است.
 -9-3-9پریزها

 -۶کلیه پریزها اعم از تکفاز یا سه فاز باید برای وصل هادی حفاظتی یک اتصال
اضافی داشته باشد.
 -۳در پریزهای دارای دو اتصال اضافی یک اتصال مخصوص هادی حفاظتی و
اتصال حفاظتی دوم مخصوص هادی خنثی است.
 -۲استفاده از آداپتورهای پریز (افزایشدهندهها یا رابطهایی که محل اتصال یک
پریز نصب ثابت را به دو یا سه انشعاب اتصالپذیر تبدیل میکنند) یا سرپیچهای
دارای محل اتصال پریز اکیدا ممنوع است.
 -5هر مدار پریز نباید بیش از  ۶۳پریز مربوط به مصارف عمومی را تغذیه کند.
 -۱در یک اتاق یا فضای مشخص کلیه پریزها باید فقط از یک مدار معین تغذیه
کنند مگر اینکه فاصله مستقیم دو پریز نصبشده به دو مدار مختلف  ۱متر یا
بیشتر باشد.
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 -۱ارتفاع پریزهای نصبشده روی دیوار از کف تمامشده نباید کمتر از  ۰/۲متر
باشد.
 -۱در همه اتاقها و فضاهای مسکونی (بهجز آشپزخانه و دستشویی و حمام و
نظایر آن) پریزها باید در نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچیک از نقاط خط
پیرامون کف از تصویر پریزها بر روی خط پیرامون از  ۶/۱متر بیشتر نباشد.
 -8در محدودهای که از کف حمام تا ارتفاع  ۳/۳۱متر و در جهت افقی از لبه وان
یا زیر دوشی  ۰/۱متر امتداد دارد نباید هیچگونه کلید یا پریز یا هر وسیله برقی
دیگر نصبشده باشد.
 -75-9بازرسی و آزمایش تأسیسات الکتریکی
پس از تکمیل سیمکشی چه در اماکن مسکونی و تجاری و چه در مراکز صنعتی
نباید فورا به وصل برق مبادرت کرد .اتصال برق تنها پس از انجام آزمایشهایی که
مؤید انجام صحیح سیمکشی باشد مجاز هست .این آزمایشها ابتدا توسط سیمکش
انجام میشود و سپس باید توسط مهندسین ناظر برق قبل از اتصال سیستم به
شبکه توزیع انجام گردد.
 -7-75-9وسایل آزمایش

 -۶مولتی متر یا آوومتر :ولتاژ جریان و مقاومت را اندازهگیری میکند .اتصال دو
سیم مولتی متر در حالت اندازهگیری مقاومت به یکدیگر باید مقاومت صفر را
نشان دهد .بنابراین قبل از هر اندازهگیری مقاومت ،با استفاده از مقاومت تنظیم،
صفر وسیله را تنظیم میکنیم.
 -۳زنگ اخبار :با استفاده از دو سیم بلند میتوان اتصال هر قسمت از مدار را
امتحان کرد.
 -۲مگنر :ینک مولند دسنتی اسنت کنه بنرای ولتاژهنای  ۱۰۰تنا  ۶۰۰۰ولنت
ساخته میشنود .مگنر هنا بنه ینک کلیند دو وضنعیتی مجهنز هسنتند کنه در
یک وضعیت متصل بنودن مندار و در وضنعیت دیگنر مقاومنت عنایقی را نشنان
میدهد.
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 -5فنازمتر :در اینن وسنیله از المنپ نئنون اسنتفاده بنه عمنل منیآیند کنه
جریان بسیار کمنی از طرینق بندن آزمنایشکنننده و زمنین منیکشند .روشنن
بودن المپ نئون گرم بودن سیم مورد آزمایش را نشان میدهد.
 -9-75-9آزمایش اتصال صحیح کلیدها و پریزها و فیوزها

میدانیم که وسنایل منوردنظر همیشنه روی سنیم فناز قنرار منیگیرنند .بنرای
کسب اطمینان از اتصال صحیح اینن اجنزا قبنل از اتصنال بنرق منیتنوان آنهنا را
با زنگ اخبار آزمنایش کنرد .یکنی از سنیمهنای زننگ اخبنار را بنه فناز ورودی در
جعبه کنتور متصل میکنیم و بنا اتصنال سنر دیگنر بنه فیوزهنا ،کلیندها و سنورا
سمت راست پریزها آنها را مورد آزمایش قرار میدهیم.
 -9-75-9آزمایش متصل بودن مدارها

بنرای حصنول اطمیننان از متصنل بنودن مندارها از زننگ اخبنار اسنتفاده
میکنیم .برای این کنار یکنی از دو سنیم زننگ اخبنار را بنه ابتندای مندار متصنل
میکنیم و سیم دوم را به نقاط دیگنر مندار حرکنت منیدهنیم تنا از اتصنال آنهنا
اطمینان حاصل شود .آزمایش سیم نول هم به همین ترتیب انجام میشود.
 -9-75-9آزمایش صحیح اتصال زمین

این آزمایش را منیتنوان بنهوسنیله آوومتنر انجنام داد .مقاومنت بدننه دورتنرین
وسیله متصل بنه اتصنال اصنلی زمنین نبایند از حنداکثر ینک اهنم متجناوز گنردد.
البته باید در نظر داشت کنه بنه نتیجنه اینن آزمنایش بنا آوومتنر نمنیتنوان اکتفنا
نمود؛ زیرا درصورتیکه بدننه دسنتگاهی اتصنال شنلی بنه بدننه داشنته باشند اینن
آزمنایش اتصنال را صنحیح نشنان منیدهند لنیکن عبنور جرینان زیناد در عمنل
ایننگوننه اتصنال را گنرم منیکنند و سنبب ذوب آن منیشنود کنه ممکنن اسنت
سبب بروز جرقه یا خطرات دیگر شود.

15
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جدول ( )75-9عالئم اختصاری در طراحی نقشه ساختمان
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شکل زیر محل قنرار گنرفتن روشننایی اتناقهنا کنه از سنقف آوینز منیشنود را
نشان میدهد .همچننین روشنناییهنای دیگنری همچنون نورهنای مخفنی مربنوط
بننه کننناف و رابیننتس کنناری ،المننپهننای دکوراتیننو ،المننپهننای مهتننابی و  ...نیننز
وجود دارند که پایه و اساس برقکشی آنها یکی است.

شکل ( )75-9محل صحیح قرار گرفتن روشنایی در اتاقها

شکل زیر محل قنرار گنرفتن کلیندها را نشنان منیدهند .کلیندها نبایند بعند از
بازشندن دربهنا پشنت درب قنرار بگیرنند .باینند زمنانی کنه فنردی در اتناق را بنناز
کننرد ،کلینندها در دسننترس تننرین جننای ممکننن باشنند ،زیننرا ورود بننه یننک اتنناق
تاریک مثل ورود با چشمان بسته است.

شکل ( )77-9محل قرارگیری صحیح کلید روشنایی اتاقها

19
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تننا جننایی کننه امکننان دارد و اصننول بننرق سنناختمان نقننض نم نیشننود .کلینند
جاهننای مختلننف را نزدیننک یکنندیگر نصننب کنینند .یننا حتننی شننده پشننتبننهپشننت
همنندیگر ،در ایننن صننورت چننون یننک لولننه ارتبنناطی حننذف منیشننود ،در مصننرف
سیم و لوله صرفهجویی میشود.

شکل ( )79-9محل قرارگیری صحیح المپ و کلید اتاق

به کلیدهای آشپزخانه توجه کنید .چون آشپزخانه در ندارد ،این کلیدها باید در
ابتدای ورودی درب آشپزخانه نصب شوند.

شکل ( )79-9محل قرارگیری صحیح المپ و کلید آشپزخانه

شکل ( )71-9محل قرارگیری صحیح المپ و کلید حمام و دستشویی
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شکل ( )70-9مدار روشنایی ورودی ساختمان

در شکل زیر لولههای ارتباطی را ترسیم میکنیم .به لولههایی ارتباطی میگوییم
که برق را از جعبهفیوز به قوطی کلیدها یا از قوطی کلیدها به قوطی کلیدهای دیگر
میبرند .در نقشه پایین خطهای سبز رنگ ،لولههای ارتباطی هستند .این لولهها
میتواند شامل لوله خرطومی ،لوله خرطومی نسوز ،لوله سفید یا  pvcتک الیه یا
دوالیه ،داکت و  ...باشد؛ که هرکدام جایگاه مصرف خود را دارد.

شکل ( )71-9مدار روشنایی حمام و سرویس بهداشتی

روش اجرای اصولی ،روشی است که فقط به استاندارهای برق ساختمان تکیه
میکند و توسط مهندسین طراحی و اجرا میشود .در مقابل روش اصولی روش

19
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اجرای بازاری نیز وجود دارد .این روش ،روشی است که سعی میکند در پاسخگویی به
سؤاالت استاندارد کم نیاورد و در کنارش به فکر جیب کارفرما و سرعت اجرای کار باشد.

شکل ( )75-9مدار روشنایی پارکینگ

شکل ( )73-9نقشه پریز طبقه اول
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شکل ( )95-9نقشه آنتن و تلفن

شکل ( )97-9نقشه تابلوی برق

11

10

تاسیسات الکتریکی

شکل ( )99-9نقشه برق ساختمان

شکل ( )99-9نقشه برق ساختمان

لولههای ارتباطی

لولههای برگشتی

مشاهده میشود که در اتاقخوابها لوله مهتابی و چراغ مرکز اتاق با یک لوله
مشترک به کلید رفتهاند تا در مصرف لوله و سیم نول صرفهجویی شود.
در داخل آشپزخانه دو لوله آبی رنگ مشاهده میکنید .یکی برای لوستر مرکز
آشپزخانه نصبشده و به یک کلید دو پل رفته و یک لوله دیگر از یک کلید دوپل به
باالی اپن رفته تا برق هالوژنها را تأمین کند .حاال تعداد هالوژنها هرچه میخواهد
باشد .در داخل دستشویی و حمام یک روشنایی و یک فن در نظر گرفتهشده است.
قابلذکر است در این فصل قسمتی از سیستم برقکشی و قواعد و  ...ساختمان را
بیان کردیم .این فصل خود شامل چندین کتاب و دستورالعملهای بینالمللی است
که مهندسین ناظر برق با آنها آشنایی کامل دارند.

فصل پنجم:مشخصات و
شرایط محیطهای ورزشی
 -7-1نور در ورزشگاهها
هدف از بررسی نور در ورزشگاهها ایجاد شرایطی است که یک ورزشکار بتواند
بهصورت صحیح و ایمن ورزش کند و داوران ،تماشاچیها و دوربینها دید مناسب
داشته باشند .طراحی نور باید به شکلی باشد که سرعت بازی و اندازه واقعی هر
چیزی کامال نمایان باشد .همچنین دارای زیبایی الزم و راحتی کافی برای انجام
فعالیتهای ورزش و تماشاچیان باشد .اگر نور اصلی و سایهها در محل اصلی خود
باشند اجسام بهصورت سهبعدی و واضح قابلمشاهده میباشند.

شکل ( )7-1یک نمونه سالن ورزشی با نور مناسب
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اگر ننور بنهانندازه مناسنب نباشند و ینا تنظنیم الزم را نداشنته باشنند ،ممکنن
اسنت اجسنام بنهصنورت مسنطح دینده شنوند ،همچننین عندم تنظنیم مناسنب
نورهای اصنلی و فرعنی باعنث کناهش عملکنرد ،تواننایی و عکنسالعمنل بنهموقنع
ورزشنکاران و همچننین باعنث ایجناد مشنکالتی بنرای دوربنینهنای تلویزینونی و
تماشاگران میشود.
نننور موردنی ناز فضنناهای ورزشننی بننا اسننتانداردهای خنناص و مقننررات
سازمانهای ورزشی مثنل فیفنا ،کمیتنه المپینک ،توصنیه مقامنات ورزشنی ،نکنات
فنی که از سوی مسئولین رادینو و تلویزینون مطنرح منیشنود و غینره پنیشبیننی
میشود .نور و المنپهنای مورداسنتفاده یکنی از مهنمتنرین تجهینزات هنر فضنای
ورزشی بهخصوص فضاهای سرپوشیده ورزشی است.
 -9-1انواع نور در فضاهای ورزشی
ننور بایند متناسنب بنا فضنا و شنرایط سنالن باشند .ننور و رننگ سنالن و
کفپوش باید از خستگی چشنم جلنوگیری کنند ،همچننین المنپهنا نبایند سنایه
زیاد تولیند کننند .ننور سنالنهنای ورزشنی را منیتنوان از سنه طرینق مصننوعی،
طبیعی و تلفیقی تأمین کرد .تنظیم نور فضناهای ورزشنی بایند بنا توجنه بنه ننوع
و محل ورزش و با اسنتفاده از اننواع ننور یعننی ننور طبیعنی ،ننور مصننوعی و ننور
تلفیقی انجام شود.
 -7-9-1نور طبیعی

نور طبیعی سنالنهنا از طرینق قنراردادن ننورگیر و پنجنره در سنقف مسنتقیماً
تأمین میشنود و بنزرگتنرین مزینت آن اقتصنادیتنر و ارزانتنر از ننور مصننوعی
بنودن آن اسنت؛ امنا مشنکل ننور طبیعنی عندم یکننواختی در توزینع اسنت .ننور
ورودی را میتنوان بنا اسنتفاده از ینک غشنای معلنق ینا ینک منانع ننوری توزینع
کنرد .همچننین بنه دلینل حرکنت انتقنالی خورشنید ،توزینع ننور دائمناً در حنال
تغییراست ،سایه ایجاد میکند و فقط در ساعاتی از روز قابلاستفاده است.
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شکل ( )9-1نور طبیعی در یک سالن با توزیع نامناسب

 -9-9-1نور مصنوعی

برای تأمین روشنایی ،چراغها و پروژکتورها باید در مسیر خطوط )اضالع( طول
دیوارهای سالن تعبیه شوند تا بر دید بازیکنان عمود نباشد و برای آنها مزاحمتی
ایجاد نکند .از ویژگیهای نور مصنوعی قابلیت استفاده از فضای ورزشی بهخصوص
سالنهای سرپوشیده در تمام طول شبانهروز ،توزیع مناسب نور در تمام نقاط
زمینبازی ،اجتناب از نور شدید و زننده و وجود نور اضطراری برای لحظات قطع برق
اصلی سالن است.
 -9-9-1نور تلفیقی

سقفهای معلق مانند یک صافی مسطح میتوانند باعث تلفیق نور طبیعی و
مصنوعی برای اماکن و سالنهای ورزشی شوند.

شکل ( )9-1نورپردازی تلفیقی یک سالن ورزشی

55
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در برخی از ورزشها که نیازمند روشنایی در فضای بزرگ و زمان بسیار طوالنی
در خالل روز هستند ،میتوان از نور تلفیقی استفاده نمود .البته نباید از یاد برد که
کیفیت نگهداری و حفاظت از سیستم روشنایی فضاهای ورزشی نیز از اهمیت خاصی
برای مؤثر و کارا بودن آن برخوردار است .در ورزشهایی که در فضای باز قرار دارند،
روشنایی باید از ارتفاع باال صورت گیرد و با زاویهای کمتر از  ۱۰درجه به زمینبازی
بتابد ،ضمن اینکه ازلحاظ اقتصادی نیز ابعاد آن در نظر گرفته شود و کمترین فشار
را به سیستم الکتریکی بیاورد.
 -9-1بدمینتون و تنیس روی میز
در این ورزشها توپ بسیار کوچک و حرکت آن با توجه به نوع ضربه از سرعت
باالیی برخوردار است .بازیکنان هم به ناچار با همان سرعت توپ را با چشم دنبال
میکنند .در این موارد توصیه میشود که تنظیم و پخش نور به شکل عمودی
صورت گیرد .سیستم نور فلورسنتها بهترین وضعیت و یکسانی نور را برای سطوح
افقی و عمودی در محدوده بازی فراهم میآورد.
 -9-1نکته مهم در ورزش تنیس
در زمین تنیس روباز باید از نورافکنهای بلند استفاده شود .در سالنهای
سرپوشیده نیز باید با استفاده از هنر معماری نورافکنها در داخل سقف و در لبههای
آن به شکلی طراحی و تنظیم شوند که لبههای زمین را پوشش داده و از برخورد
مستقیم با چشم بازیکنان و تماشاچیان خودداری شود.
 -1-1زمینهای فوتبال
در استادیومهای فوتبال معموال از نورافکنهای نصبشده روی پایههای بلند
استفاده میشود .معموال نور از محلی در امتداد سقف به دو طرف و بهصورت مخلوط
توزیع میشود .توزیع نور باید در همه سطوح زمین که مورد استفاده بازیکنان قرار
میگیرد ،قرار داشته باشد .ضمنا سطوح نور بهگونهای طراحی شود که دوربینهای
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فیلمبرداری نور عمودی الزم را در اختیار داشته باشند .نور کافی نیز برای بخشهای
داخلی فضای تماشاچیان که مسقف میباشد پیشبینی شود.

شکل ( )9-1نورپردازی ورزشگاه فوتبال

 -0-1استخر شنا
وجود چراغهای زیر آب در استخرهای شنا منجر به ایجاد یک فضای مطبوع در
استخر شده و امکان نظارت منجیان غریق را افزایش میدهد .این چراغها باید فقط
در دیواره کاسه استخر و حداقل در فاصله  ۰/۱متری از سطح آب تعبیه شوند.
 -7-0-1مالحظات محی ی ویژه ورزش شنا

ننورگیری اسنتخرهای سرپوشنیده ممکنن اسنت بنهصنورت مختلفنی نظینر
طبیعنی ،مصننوعی و ینا ترکیبنی از هنر دو انجنام شنود .اسنتفاده از روشننایی
طبیعنی در سنالنهنای اسنتخر دارای جنذابیت خاصنی خواهند بنود مشنروط بنر
آنکنه از انعکناس مسنتقیم و خیرگنی جلنوگیری شنود .ازایننرو بنرای مقابلنه بنا
تابش مستقیم آفتاب به ناچار از وسایل ثانوینهای ماننند اننواع پنردههنا ،کرکنرههنا
و شیشههای تیرهرنگ استفاده میشود.
بنرای اسنتخرهای سرپوشنیده و ینا اسنتخرهای رو بنازی کنه شنبهنا نینز
مورداسنتفاده قنرار منیگیرنند و همچننین درصنورتیکنه بنه هنر دلینل روشننایی
طبیعی روز ،ننور کنافی را بنرای اسنتخر تنأمین ننمایند ،بایند روشننایی مصننوعی
تعبیه شنود .ننورگیری از سنقف یکنی از بهتنرین روشهنای اسنتفاده از روشننایی
روز منیباشند کنه کمتنرین مزاحمنت را بنرای شنناگران و تماشناچیان ایجناد
خواهد کرد.
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روشنایی موردنیاز مناطق مختلف استخر به شرح ذیل است:
 -۶سطح آب :روشنایی باالی سطح آب باید حداقل  ۲۳۲لوکس باشد .البته
تحت شرایطی که کف استخر روشنایی معادل آنچه در بند  ۳آمده است داشته
باشد .در غیر این صورت حداقل روشنایی یک متر باالی سطح آب باید ۱۰۰
لوکس باشد.
 -۳زیر آب :هنگامیکه در دیواره استخر المپ کار گذاشته شود ،میزان روشنایی
آن نباید کمتر از  ۰/۶وات بر مترمربع یا  ۰/۱وات بر فوت مربع باشد.
 -۲محوطه استخر :حداقل روشنایی  ۱۰۰لوکس باید در محوطه استخرهای
شنای مخصوص مسابقه تأمین شود.
 -5در صورت استفاده از نور مصنوعی برای روشنایی سالنهای استخر شنا ،شدت
نور در باالی سکوهای استارت و انتهای برگشت نباید کمتر از  ۱۰۰لوکس باشد.
در سالنهای مخصوص برگزاری مسابقات شیرجه نیز حداقل روشنایی در سطحی
معادل یک متر باالتر از سطح آب باید برابر  ۱۰۰لوکس باشد .در مسابقات
المپیک در تمامی محوطه استخر میزان روشنایی  ۶۱۰۰لوکس باید تعبیه شود.
 -9-0-1روشنایی اض راری

تمامی استخرهای سرپوشیده و یا استخرهای رو بازی که شناکردن در شب نیز
در آنها انجام میشود و یا کلیه استخرهایی که نور طبیعی کافی برخوردار نیستند،
باید به یک سیستم روشنایی اضطراری نیز مجهز باشند.
 -9-0-1سیستمهای برقی

بهطورکلی سیستمهای برقی استخرهای شنا شامل موارد زیر است:
 -۶سیستم روشنایی مصنوعی با شدت نور کافی بهنحویکه یک محیط ایمن و
مطبوع را تأمین کند.
 -۳سیستم برقرسانی به تجهیزات موتوری مورد لزوم برای سیستمهای گرمایش،
سرمایش و تهویه که بهمنظور حفظ شرایط محیط مورداستفاده قرار میگیرد.
 -۲سیستمهای صوتی و مخابراتی (پخش صدا ،اینترکام و غیره)
 -5سیستم اعالم و اطفاء حریق و تأسیسات مربوط به آن
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 -۱سیستمهای گردش و تصفیه آب و تجهیزات سرویس و نگهداری استخر
 -9-0-1ضوابط طراحی و اجرای تأسیسات برقی استخرهای شنا

 -۶منطقه صفر :منطقه صفر شامل کاسه استخر است.
 -۳منطقه یک :منطقه حجمی است که سطح جانبی آن یک صفحه عمودی
است در فاصله دو متر از لبه با دیواره کاسه استخر و سطح زیرین آن عبارت از
کف یا سطحی است که بهوسیله افراد اشغال میشود و سطح رویی در ارتفاع ۳/۱
متر از کف مزبور قرار دارد .فضای اطراف سکو یا تخته شیرجه و امثال آن به
طول  ۶/۱متر و ارتفاع  ۳/۱متر از کف هر یک نیز جزء منطقه یک محسوب
میشود.
 -۲منطقه دو :منطقه حجمی است که سطح آن از یکسو به سطح جانبی
خارجی منطقه یک و از سوی دیگر با فاصله  ۶/۱متر به سطحی موازی با سطح
اول محدود میشود ،سطح زیرین به کف با سطحی که بهوسیله افراد اشغال
میشود و سطح زیرین  ۳/۱متر باالتر از کف میباشد.

شکل ( )1-1من قه بندی استخر شنا از نظر تأسیسات برقی

 -1-0-1درجه حفاتت لوازم و تجهیزات برقی

کلیه تجهیزات برقی مورد مصرف در مناطق سهگانه استخرهای شنا باید حداقل
دارای درجه حفاظت تعیین شده زیر باشد:
 -۶منطقه صفر ( IPX8حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود در آب).
 -۳منطقه یک ( IPX4حفاظت در برابر پاشیده شدن آب).
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 -۲منطقه دو  IPX2برای داخل محوطه استخر (حفاظت در برابر قطرات آب با
انحراف  ۶۱درجه) و  IPX4برای داخل محوطه استخر (حفاظت در برابر پاشیده شدن
آب).

فصل ششم:
سیستم ارت
 -7-0مقدمه
ارت ۶به معنای زمین هست که در صنعت برق به آن سیستم اتصال زمین
میگویند .وظیفه اصلی سیستم ارت این است که هر جریان الکتریکی که وارد این
سیستم شد را بهطور کامل به زمین منتقل کند .سیستم ارت متشکل از چاه ارت و
سیم متصل به چاه میباشد .اگر بدنه تمام دستگاههای برقی اعم از صنعتی و
مخابراتی و خانگی و … و یا بهطورکلی هر نوع مصرفکننده برق را توسط یک رشته
سیم به سیم اتصال به زمین متصل کنیم ،یک سیستم ارت ایجاد کردهایم.
هدف از ایجاد آن است که اگر هر یک از سیمهای فاز و یا سیم نول به هر طریقی
به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الکتریکی موردنظر دچار نشتی جریان شد ،این
نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقلشده و از برقگرفتگی و یا در مواردی
اتصالی دستگاه و خرابی آن جلوگیری میشود.

1-earth
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در هنگام اتصنال کامنل سنیمهنای فناز بنه سنیم ارت فینوز مربنوط بنه آن فناز
عمنل کننرده و جریننان را قطننع منیکننند و در هنگنام اتصننال کامننل سننیم نننول بننه
سننیم ارت اگننر منندار ارتینننگ دارای فیننوز محننافظ جننان باشنند ،ایننن فیننوز از ۲۰
میلیآمپر نشتی جریان به بناال را قطنع منیکنند و باعنث قطنع کامنل جرینان فناز
و نول میشود.
الزم بننه ذکننر اسننت کننه سننیم ارت و سننیم نننول بننه ظنناهر بسننیار بننه یکنندیگر
شننبیه هسننتند ولننی در عمننل دو سننیم مسننتقل از هننم و عملکننردی متفنناوت از
یکدیگر دارند و هیچگاه نمیتوان از یکی بجای دیگری استفاده نمود.
سیسننتم ارت امننروزه از اهمیننت بسننیار وی نژهای برخننوردار اسننت .در حننال حاضننر
اداره توزیع بنرق فقنط بنه سناختمانهنایی انشنعاب بنرق منیدهند کنه آن سناختمان
مجهز به چاه ارت باشد.
در مخابرات بنه سیسنتمهنای ارتِ بسنیار حسناس و دقینق بنرای جلنوگیری از
نننویز در شننبکه نینناز اسننت .در شننبکههننای انتقننال و توزیننع ب نرق کنناربرد فننراوان
دارد ،شبکههای برقگیر بدون سیم ارت عمالً بدون استفاده هستند.
 -9-0اهمیت اتصال زمین
هننندف اصنننلی اتصنننال زمنننین جلنننوگیری و بنننه حنننداقل رسننناندن خطنننر
برقگرفتگی و آتشسنوزی منیباشند .هنگنامیکنه قسنمت فلنزی لنوازم الکتریکنی
با یک سیم برقدار اتصال پیدا کنند (اینن اتصنال شناید بنه علنت خرابنی در عنایق
کابل باشند و ینا غینره) ،فلنز بنرقدار شنده و اگنر فنردی قسنمت بنرقدار را لمنس
کنند ،دچنار شنوک شندید منیشنود .بنرای جلنوگیری از چننین منواردی ،قطعنات
سیستمهای برق قدرت را بنه سیسنتم اتصنال زمنین متصنل منیکننند تنا از بنروز
حوادث زیر جلوگیری کنند.
 -۶حفاظت از جان انسانها
 -۳تأمین ایمنی دستگاههای الکتریکی و لوازم برقی از جریان نشتی
 -۲ثابت نگهداشتن ولتاژ (در صورت بروز خطا در هر فاز)
 -5محافظت از سیستمهای الکتریکی و نورپردازی ساختمان
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 -۱برای جلوگیری از خطر آتشسوزی در نصب و راهاندازی سیستم برق
 -۱مهنننار جریننانهنننای تولیدشنننده از القاهنننای الکترومغناطیسننی و تخلینننه
الکتریسیته ساکن
مهننمتننرین هنندف اجننرای سیسننتم ارت جلننوگیری از بننرقگرفتگ نی و خطننرات
ناشی از آن اسنت ،از همنین رو در سنال  ۶۳۳5منیالدی بنرای اولنین بنار اسنتفاده
از سیسننتم ارت در انگلسننتان اجبنناری شنند و بعنندازآن در سننایر کشننورها اسننتفاده
از آن رواج پیدا کرد.
 -9-0روشهای اجرای ارت (زمین حفاتتی)
بننهطننورکلی جهننت اجننرای ارت و سیسننتم حفنناظتی دو روش کلننی وجننود دارد
که در ادامه ضنمن بینان آنهنا ،منوارد اسنتفاده و تجهینزات موردنیناز هنر روش و
نحوه اجرای هر یک بیان میگردد.

شکل ( )7-0سیستم ارت و برقگیر

 -7-9-0اجرای ارت به روش عمقی

در روش اجرای ارت به روش عمقی که یک روش معمول میباشد از چاه برای
اجرای ارت استفاده میشود .این روش بهجز در مناطقی که سطح آب زیرزمینی
بسیار باال است مانند شمال و در مواردی که امکان حفر چاه وجود نداشته باشد،
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بسیار معمول میباشد و اکثر ساختمانها اداری ،مسکونی و غیره از این روش
استفاده میکنند .در ادامه مراحل اجرای ارت به روش عمقی را بیان میکنیم.
 -7انتخاب محل چاه ارت
چاه ارت را باید در جاهایی که سطح پایینترینی نسبت به بقیه مکانها دارد و
احتمال دسترسی به رطوبت هست حفر شود .در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت
و آب قرار دارند مانند زمینهای چمن ،باغچهها و فضاهای سبز حفر نمود.
 -9عمق چاه
با توجه به مقاومنت مخصنوص زمنین ،عمنق چناه بنین  5تنا  8متنر و قطنر آن
حنندوداً  8۰سننانتیمتر م نیتواننند باشنند .در زم نینهننایی کننه خنناک دارای مقاومننت
مخصننوص کمتننری هسننت مانننند خنناکهننای کشنناورزی و رسننی عمننق موردنی ناز
برای حفناری کمتنر بنوده و در زمنینهنای شننی و سننگالخی کنه دارای مقاومنت
مخصوص باالتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر میباشد.
نوع زمین

مقاومت مخصوص
()Ω.m

مردابی

۲۰

زراعی

۶۰۰

ماسهای مرطوب

۳۰۰

سنگریزه مرطوب

۱۰۰

ماسه و سنگریزه
خشک

۶۰۰۰

سنگال

۲۰۰۰

صخرهای

۶۰۰۰۰
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 -9اتصال سیم به صفحه مسی
صفحه مسی مورداستفاده در منازل مسکونی حدود  ۲۱در  ۲۱سانتیمتر مربع (و
یا  5۰در  5۰سانتیمتر مربع) با ضخامت  ۶سانتیمتر (و یا کمتر) میباشد و سیم
مورد استفاده در چاه ارت از جنس مس با سطح مقطع  ۳۱میلیمتر مربع میباشد.
اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم هست و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این
اتصال تنها با استفاده از بست ،دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد .بلکه
حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از ۳
عدد بست سیم به صفحه بسته شده و محکم گردد .برای جوش دادن قطعات مسی
به یکدیگر از جوش برنج استفاده میشود.
 -9حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق و مکان مناسب حفر گردد.
شیاری به عمق  ۱۰سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر
روی دکل ،همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمایید .درصورتیکه مسیر
 ۳سیم مشترک باشد بهتر است مسیر دو سیم ایزوله گردند .همینطور مسیر سیمها
باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتیاالمکان مستقیم و بدون
پیچوخم باشد.
 -1پر نمودن چاه ارت
ابتدا حدود  ۳۰لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بهطوریکه تمام
کف چاه را در برگیرد .بعد از  ۳5ساعت ،به ارتفاع  ۳۰سانتیمتر از ته چاه را با خاک
رس و یا خاک نرم پر مینماییم .به مقدار الزم (حدود  5۱۰کیلوگرم معادل ۶۱
کیسه  ۲۰کیلوگرمی) بنتونیت را با آب مخلوط کرده و بهصورت دوغاب در میآوریم
و مخلوط حاصل را به ارتفاع  ۳۰سانتیمتر از کف چاه میریزیم هر چه مخلوط
حاصل غلیظتر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود.
صفحه مسی را بهطور عمودی در مرکز چاه قرار میدهیم .اطراف صفحه مسی را
با دوغاب تهیهشده تا باالی صفحه پر مینماییم .لوله پلیکای سورا شده را بهطور
مورب در مرکز چاه و در باالی صفحه مسی قرار میدهیم و داخل لوله پلیکا را شن
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میریزیم تا  ۱۰سانتیمتر از انتهای لوله پر شود .این لوله برای تأمین رطوبت ته چاه
میباشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام میگردد .الزم به
ذکر است در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت
رسیده باشد و یا کال در جاهایی که رطوبت ته چاه از باالی چاه یا از پایین چاه
تأمین میگردد نیازی به قرار دادن لوله نیست.
بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع  ۳۰سانتیمتر از باالی صفحه مسی را با
دوغاب آماد شده پر مینماییم .بقیه چاه را هم تا  ۶۰سانتیمتر بر سر چاه مانده ،با
خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر مینماییم و ۶۰
سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و
سنگریزه پر مینماییم .روی چاه مخصوصا در مواقعی که از لوله پلیکا استفاده
نمیگردد نباید آسفالت ،سنگ ،سرامیک و غیره پوشانده گردد.
 -۱نصب شینه و میله برقگیر
شینه داخل ساختمان باید توسط مقرهایی از دیوار ساختمان ایزوله گردد .قطر و
طول شینه بستگی به تعداد انشعابات داخل ساختمان دارد (تمامی تجهیزات داخل
ساختمان بایستی بهطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد) .در حالتی که
دکل روی ساختمان قرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان
برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همینطور مسیر عبوری
سیم ارت به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد.
در پای دکل توسط بست ،سیم میله برقگیر به یکی از پایههای دکل خیلی
محکم متصل شود و تا باالی دکل به میله برقگیر متصل گردد .الزم به ذکر است
مسیر میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها میروند باید جدا باشد.

شکل ( )9-0یک نوع سیم میله برقگیر در خارج از ساختمان
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شکل ( )9-0جزئیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت
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 -9-0اجرای ارت به روش س حی
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی که امکان حفاری عمیق
در آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود  8۰سانتیمتر اجرا میگردد.
در مکانهایی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده میشود که:
 -۶فضای الزم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد.
 -۳ارتفاع از سطح دریا پایین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور.
 -۲پستیوبلندی محوطه سایت کم باشد.
 -5فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد.

شکل ( )9-0اجرای ارت به روش س حی

روشهای مختلفی برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که هرکدام در جای خود
و با روش مخصوص به خود اجرا میشود .روشهای اجرای ارت به روش سطحی
عبارتاند از:
 -۲ RING -۳ ROD -۶پنجه ای (شعاعی)  -5مختلط  -۱حلزونی
 -۱الکتروشیمیایی -۱شبکهای

شکل ( )1-0اجرای ارت س حی به روش میلهای و شبکهای

فصل ششم :سیستم ارت
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 -1-0نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت
 -۶کلیه اتصاالت با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد .سطح جوش باید CM6

باشد.
 -۳از هر پایه دکلهای خود ایستا توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم
ارت و هم پای خود دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.
 -۲میله برقگیر روی دکل در باالترین نقطه دکل ،بهطوریکه تجهیزات را کامال
پوشش دهد ،قرار میگیرد و جنس آن مس به قطر  ۶۱ mmو طول آن بستگی به
ارتفاع نصب آنتنهای روی دکل دارد.
 -5به هیچ عنوان در روی دکل ،جوشکاری صورت نگیرد.
 -۱اتصال از شبکه زمین سیستم اجرا شده به تانکرهای سوخت ،تانکر آب هوایی،
اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجرههای اتاق صورت گیرد.
 -۱اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد ،سیستم قدیم به جدید در عمق خاک
متصل گردند.
 -۱سیم ارت در روی زمین باید با روکش و سیم داخل کانالها باید بدون روکش
و مستقیم کشیده شود.
 -8پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.
 -۳ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد (قطر و طول شینه
زمین بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).
 -۶۰جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی زمین
جداگانه اجرا گردد.
 -۶۶مقاومت زمین بستگی به مقاومت ویژه خاک دارد .نمک ،زغال و رطوبت در
هدایت الکتریکی زمین تأثیر به سزایی دارد .با توجه به استاندارد  ،IEEEمقاومت بین
زمین و هادی اتصال زمین نباید از  ۶ Ωافزایش یابد .به عبارت ساده ،مقاومت سیم
زمین باید کمتر از  ۶اهم باشد.
همانطور کنه در شنکل زینر مشناهده منیشنود بنرای افنزایش ضنریب ایمننی،
از دو صننفحه مسننی و سننیم مسننی بننرای اتصننال بدنننه فلننزی دسننتگاه بننه زمننین
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اسننتفاده م نیشننود .ایننن دو مسننیر مننوازی جهننت حمننل جریننان خطننا و نشننتی
استفاده میشود و ایمنی مدار را بیشتر میکند.

شکل ( )0-0استفاده از دو سیم اتصال بدنه برای ایمنی بیشتر

 -0-0تفاوت بین نول ،زمین حفاتتی و زمین الکتریکی
برای درک تفاوت بین نول ،زمین حفاظتی و زمین الکتریکی ابتدا به شکل زیر
توجه کنید.

شکل ( )1-0تفاوت بین نول ،زمین حفاتتی و زمین الکتریکی

فصل ششم :سیستم ارت
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 -7-0-0نول

برای اینکه مندار ینک وسنیله برقنی کامنل شنود ،عنالوه بنر فناز نیناز بنه سنیم
دیگری داریم که برق را از وسیله بنه مولند (نیروگناه) برگردانند کنه بنه اینن سنیم،
نننول م نیگویننند .در حقیقننت سننیم نننول ،سننیمی اسننت کننه جریننان خروجننی از
وسیله را به مولد برمیگرداند.
 -9-0-0زمین حفاتتی

اتصال بدنه فلزی دستگاههنا بنه زمنین بنرای جلنوگیری از ایجناد هرگوننه بنرق
گرفتننی و آتننشسننوزی را زمننین حفنناظتی م نیگویننند .در ایننن نننوع اتصننال کلیننه
بدنننههننای فلننزی دسننتگاههننا بننه زمننین متصننل منیشننوند تننا هنیچگونننه اخننتالف
پتانسننیلی بننین بدنننه فلننزی دسننتگاه بننا زمننین ایجنناد نشننود و در صننورت اتصننال
یکننی از فازهننا بننه بدنننه جریننانی در منندار برقننرار شننود کننه باعننث قطننع رلننههننای
حفاظتی یا فیوز میگردد.
 -9-0-0زمین الکتریکی

۶

زمننین کننردن نقطننهای از دسننتگاههننای الکتریکننی و تجهیننزات برقننی کننه
قسمتی از مدار الکتریکی میباشند را زمنین الکتریکنی منیگوینند .بنرای مثنال در
سیستمهای توزیع فشنار ضنعیف و نینز در نیروگناههنای تولیند بنرق نقطنه خنثنی
ستاره ترانسفورماتورها و ژنراتورها به زمین متصل میشود.
 -1-0انواع سیستمهای نیرو از نظر اتصال به زمین
حننرف اول از سننمت چننپ مشننخص کننننده نننوع رابطننه سیسننتم برقننی (نیننرو) بننا
زمننین اسننت .مفهننوم حننروف اختصنناری بکننار رفتننه در سیسننتمهننای توزیننع نیننرو بننه
شرح زیر میباشد:
 :Tیننک نقطننه از سیسننتم مسننتقیماً بننه زمننین وصننل اسننت (معمننوالً نقطننه
خنثی)

1-Electrical Ground
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 :Iقسمتهای برقدار سیستم نسنبت بنه زمنین عنایق هسنتند و بنا ینک نقطنه
از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل است.
 :Tبدنننههننای هننادی از نظننر الکتریکننی بننهطننور مسننتقیم و مسننتقل از اتصننال
زمین سیستم نیرو به زمین وصلاند.
 :Nبدنههای هنادی از نظنر الکتریکنی مسنتقیماً در نقطنه زمنین شنده سیسنتم
نیرو وصل میشوند.
 : Sدر سرتاسر سیستم بدنههنای هنادی از طرینق ینک هنادی مجنزا بنه نقطنه
خنثی  Nدر مبدأ سیستم وصلاند.
 -7-1-0سیستم نیروی نوع TN-S

در ایننن سیسننتم یننک نقطننه مسننتقیماً بننه زمننین وصننل شننده و بدنننه هننادی
تأسیسننات الکتریکننی از طریننق هننادیهننای حفنناظتی (ارت) بننه آن نقطننه وصننل
م نیگردننند .در ایننن سیسننتم ،هننادیهننای خنثننی و حفنناظتی در تمننام سیسننتم
مجزا میباشند یعنی نول و ارت مجزا از هم هستند.

شکل ( )5-0سیستم نیروی نوع TN-S

فصل ششم :سیستم ارت
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 -9-1-0سیستم نیرو نوع TN-C-S

در این سیستم هادیهای خنثی (نول) و حفاظتی (ارت) در قسمتی از تأسیسات
توأم میباشند .یعنی قسمتی از سیستم ،از مبدأ تا نقطه تفکیک ،هادی توأم حفاظتی -
خنثی  PENدارند و از آن به بعد دو هادی حفاظتی  PEو خنثی  Nاز هم جدا میشوند.

شکل ( )3-0سیستم نیرو نوع TN-C-S

 -9-1-0سیستم نیروی نوع TN-C

در این سیستم هادیهای خنثی (نول) و حفاظتی (ارت) در تمام سیستم توأم
میباشند و بهعنوان هادی  PENمشخص میگردند .از سه گونهای که برای سیستم
 TNذکر شد سیستم  TN-C-Sمتداولترین آنها میباشد.

فصل هفتم :اندازهگیری توان
و اصالح ضریب قدرت
 -7-1اندازهگیری توان
برای اندازهگیری توان در مصرفکنندههای  DCالزاما به دستگاه خاصی نیاز
نیست ،بلکه با اندازهگیری ولتاژ و جریان مصرفکننده و با استفاده از رابطه ،P=V I
میتوان مقدار توان را محاسبه کرد .در حالت کلی اگر دو مقدار از سه پارامتر ولتاژ،
جریان و مقاومت مصرفکننده را داشته باشیم مقدار توان قابلمحاسبه است؛ اما در
مدارات  ACمقدار توان عالوه بر مقدار ولتاژ و جریان به زاویه بین آنها نیز بستگی
دارد.
بهطورکلی در مدارات  ACسه نوع توان وجود دارد:
توان حقیقی – توان اکتیو (وات ( – )Wواتمتر):
توان غیرحقیقی – توان راکتیو (وار ( -)VARوارمتر):
توان ظاهری (ولتآمپر (:))V.A
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برای اندازهگیری توان حقیقی از دستگاه اندازهگیری الکترودینامیکی استفاده
میشود؛ بنابراین مطابق شکل  ،۶-۱سیمپیچ ثابت بهطور سری با بار قرار گرفته و
جریان از آن عبور میکند و سیمپیچ متحرک سری با یک مقاومت بهطور موازی با
بار قرارگرفته و مقدار ولتاژ را اندازه میگیرد.

شکل ( )7-1دستگاه اندازهگیری الکترودینامیکی

در این مدار ابتدا سیمپیچ ولتاژ قرار دارد و بعد سیمپیچ جریان به کار گرفته شده
است؛ بنابراین شکل مدار بهصورت زیر هست:

شکل ( )9-1ترتیب قرار گرفتن سیمپیچ ولتاژ و جریان

بنابراین در این مدار آمپرمتر جریان واقعی مدار را اندازه میگیرد اما ولتمتر
مجموع افت ولتاژ دو سر آمپرمتر و بار را اندازه میگیرد .لذا اگر جریان بار کم باشد،
افت ولتاژ روی آمپرمتر ناچیز بوده و خطای اندازهگیری کم میباشد .چنانچه جریان
بار زیاد باشد برای آنکه خطای اندازهگیری کم شود مطابق شکل  ۲-۱ابتدا سیمپیچ
جریان را قرار داده و بعد سیمپیچ ولتاژ را قرار میدهیم.

فصل هفتم :اندازهگیری توان و اصالح ضریب قدرت
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شکل ( )9-1قرار گرفتن سیمپیچ جریان قبل از سیمپیچ ولتاژ

در این مدار ولتمتر ولتاژ دو سر بار را اندازه میگیرد ولی آمپرمتر مجموع
جریانهای ولتمتر و بار را اندازه میگیرد .لذا اگر جریان بار زیاد باشد از جریان
ولتمتر میتوان صرفنظر کرد؛ یعنی خطای اندازهگیری ناچیز هست.

شکل ( )9-1ترتیب قرار گرفتن سیمپیچ ولتاژ و جریان

 -9-1اندازهگیری توان راکتیو
برای اندازهگیری توان راکتیو از دستگاه اندازهگیری الکترودینامیکی استفاده
میشود که با سیمپیچ ولتاژ یک سلف سری شده است .وجود المان سلف باعث ایجاد
 ۳۰درجه اختالففاز بین ولتاژ و جریان شده و به این صورت  Cosφبه Sinφ
تبدیل میشود .در دستگاه وارمتر نیز برحسب آنکه جریان بار کم یا زیاد باشد برای
حالت اول ،ابتدا سیمپیچ ولتاژ و بعد سیمپیچ جریان قرار میگیرد و برای حالت دوم،
ابتدا سیمپیچ جریان و بعد سیمپیچ ولتاژ قرار میگیرد تا خطای اندازهگیری کم شود.
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 -9-1اندازهگیری توان در مدارات سه فاز
در مدارات سه فاز ،بار به دو صورت ستاره و مثلث میتواند بسته شود .رابطه بین
ولتاژ و جریان خط و فاز در دو حالت فوق بهصورت زیر میباشد:
 -7-9-1ستاره (سیستم سه فاز چهار سیمه)

شکل ( )1-1مدار ستاره

√

{

 -9-9-1مثلث (سیستم سه فاز سه سیمه)

شکل ( )0-1مدار مثلث
√

 -9-9-1اندازهگیری توان در مدارات سه فاز چهار سیمه

شکل ( )1-1اندازهگیری توان در مدارات سه فاز چهار سیمه

{
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درصننورتیکننه مصننرفکننننده سننه فنناز چهننار سننیمه دارای بننار متقننارن باشنند
(چون ولتاژها باهم برابر هسنتند الزم اسنت جرینانهنا نینز بناهم برابنر باشنند) .در
این صنورت مطنابق شنکل فنوق منیتنوان ینک واتمتنر تنک فناز را روی یکنی از
فازها قرار داده و توان انندازهگینری شنده توسنط آن فناز را در سنه ضنرب کنرد تنا
توان سه فاز به دست آید.
اما چنانچه مصنرفکنننده سنه فناز نامتقنارن باشند ولنی تنوان هنر فناز مقندار
ثابت را داشته باشد ،میتنوان بنا اسنتفاده از ینک واتمتنر تنک فناز تنوان هرکندام
از فازهننا را بننهطننور جداگانننه اننندازهگینری نمننود و سننپس ایننن سننه تننوان را بنناهم
جمع کرد تا توان مصرفکننده سه فاز به دست آید.
حالت سوم زمانی است که بار سه فاز نامتقارن متغیر بازمان باشد که در این
حالت الزم است از یک واتمتر سه فاز که دارای سه سیمپیچ جریان میباشد
استفاده کرد و مقدار توان مصرفی در هر لحظه از زمان را به دست آورد.
 -9-9-1اندددازهگی دری تددوان در مصددرفکننددده سدده فدداز سدده سددیمه
(روش آرون)

در این مدار دو رابطه زیر همزمان برقرار هست:

شکل ( )8-۱اندازهگیری توان در مصرفکننده سه فاز سه سیمه
{

)

(

)

(
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رابطه فوق طریقه قرار گرفتن واتمتر سه فاز آرون را در مدار مشخص میکند.
یکی از سیمپیچهای جریان ،جریان خط  Rرا اندازهگیری نموده و سیمپیچ ولتاژ آن
ولتاژ بین  Rو  Tرا اندازه میگیرد .سیمپیچ جریان دوم ،جریان خط  Sرا اندازهگیری
نموده و سیمپیچ ولتاژ آن مقدار ولتاژ بین  Sو  Tرا اندازهگیری میکند.
 -9-1اندازهگیری ضریب قدرت ( Cosφمتر)
دستگاه اندازهگیری  Cosφمتر مقدار  Cosزاویه بین ولتاژ و جریان مصرفکننده
را مشخص میکند Cosφ .را ضریب قدرت یا ضریب توان مدار نیز مینامند .دستگاه
اندازهگیری  Cosφمتر از نوع دستگاه اندازهگیری فرودینامیکی یا الکترودینامیکی
میباشد و دارای یک سیمپیچ ولتاژ و یک سیمپیچ جریان است سیمپیچ جریان
بهطور سری با مصرفکننده قرارگرفته و سیمپیچ ولتاژ بهطور موازی با بار بسته
میشود .گشتاور محرک ایجاد شده متناسب است با  Cosزاویه بین ولتاژ و جریان.
در دستگاههای اندازهگیری واتمتر ،وارمتر Cosφ ،متر و غیره که دارای چهار سر
میباشند ،دو سر ورودی آنها مربوط به سیمپیچ ولتاژ بوده و دو سر دیگر مربوط به
سیمپیچ جریان است .سیمپیچ ولتاژ دارای دور زیاد ،قطر کم و مقاومت زیاد (بیشتر
از یک کیلو اهم) بوده و با بار بهطور موازی بسته میشود؛ اما سیمپیچ جریان دارای
دور کم ،قطر زیاد و مقاومت کم بوده (حدود یک اهم) و با مصرفکننده بهطور سری
قرار میگیرد .بین سیمپیچ ولتاژ و جریان مقاومت بینهایت وجود دارد؛ بنابراین با در
دست داشتن یک اهمسنج میتوان سیمپیچ ولتاژ و جریان را مشخص نمود.
ازنظر اینکه سیمپیچ ولتناژ اول قنرار منیگینرد ینا سنیمپنیچ جرینان ،بسنتگی
به جریان بنار دارد .اگنر جرینان بنار کنم باشند بنرای آنکنه خطنا در انندازهگینری
کننم شننود ،ابتنندا سنیمپنیچ ولتنناژ و بعنند سنیمپنیچ جریننان قننرار منیگینرد .بننرای
جریان زیاد عکس این حالت میباشد.
برای دستگاههای اندازهگیری که دارای دو سر میباشند یعنی یک سیمپیچ
دارند ،با اندازهگیری مقاومت آنها میتوان طریقه بسته شدن آنها را در مدار
مشخص کرد .اگر مقاومت آن کم باشد ،بهطور سری قرار گرفته و اگر مقاومت آن
زیاد باشد ،بهطور موازی بسته میشود.
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 -1-1اصالح ضریب قدرت
تنها بارهای اهمی ،مصرفکننده انرژی الکتریکی هستند .المانهای سلف و خازن
انرژی الکتریکی را مصرف نمیکنند ،بلکه در یک نیم سیکل ،انرژی الکتریکی را از
شبکه میگیرد و در نیم سیکل بعدی پس میدهند.
با توجه به آنکه معموال مصرفکنندهها بهویژه مصرفکنندههای صنعتی دارای
خاصیت سلفی میباشند و وجود خاصیت سلفی در بار سبب میشود که جریان بار از
ولتاژ آن عقبتر شده و درنتیجه زاویه بین ولتاژ و جریان زیاد شود .این امر باعث کاهش
ضریب قدرت یعنی کاهش  Cosφمیگردد .با توجه به آنکه در توان حقیقی بار یعنی P
ثابت است ،لذا با ثابت بودن ولتاژ مقدار جریان افزایش مییابد .افزایش خاصیت سلفی
بار ،باعث زیادتر شدن جریان شده که این امر هم برای مصرفکننده مشکل دارد ،زیرا
باید هزینه بیشتری را پرداخت کرد و هم برای تولید و توزیع انرژی مشکل وجود دارد،
زیرا باید مقدار تولید و قدرت توزیع انرژی الکتریکی را افزایش دهند.
برای رفع این مشکل میتوان از عنصر خازن استفاده نمود تا خاصیت سلفی بار را
جبران کند .عنصر خازن معموال در خروجی کنتور بهطور موازی با شبکه قرار
میگیرد .با افزایش خاصیت سلفی تعداد خازنهایی که به شبکه وصل میشود زیادتر
میشود .در ادامه روش محاسبه ظرفیت خازن الزم برای اصالح ضریب قدرت
مصرفکنندههای تک فاز بررسی شده است.
,
,
,

توان راکتیو خازن مورد نیاز

:

بنابراین با به کار بردن خازنهای موازی میتوان ضریب توان را اصالح کرد .کار
خازنهای موازی تزریق کیلو وار به سیستم در نقطه نصب است .یک خازن موازی
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اثری مشابه به یک کندانسور سنکرون در حالت فوق تحریک دارد .با نصب خازن
تولی کیلو وار ،کیلو وار مصرفی بارهای سلفی (مثال موتورهای اندکسیونی) تأمین
میگردد .نصب خازن موازی در محل با دارای مزایای به شرح زیر است:
 -۶کاهش مؤلفه راکتیو جریان مدار
 -۳افزایش سطح ولتاژ در محل بار
 -۲بهبود تنظیم ولتاژ اگر خازن بهطور صحیح به مدار وارد و از آن خارج شود.
 -5کاهش تلفات در سیستم به دلیل کاهش اندازه جریان
 -۱کاهش تلفات راکتیو در سیستم به خاطر کاهش اندازه جریان
 -۱افزایش ضریب قدرت ژنراتور منبع
 -۱کاهش بارگذاری روی ژنراتور منبع و روی فیدرهای مربوطه درنتیجه آزاد
شدن ظرفیت برای رشد بار.
 -8با افزایش ضریب توان قدرت تغذیه منبع باال میرود.
 -۳با باال رفتن قدرت تغذیه منبع ،سرمایهگذاری برای تأمین واحدها و خطوط
جدید به تعویق میافتد.
-۶۰کاهش هزینههای پرداختی به سازمان برق.
در مدارات سه فاز برای اصالح ضریب قدرت ،میتوان خازنها را به دو شکل
ستاره یا مثلث به شبکه اتصال داد.
 -7-1-1خازن گذاری بهصورت ستاره

در این حالت V ،ولتاژ فاز بوده که برای برق شهر  ۳۳۰ولت هست.

شکل ( )3-1خازن گذاری بهصورت ستاره
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 -9-1-1خازن گذاری بهصورت مثلث

در اینن حالنت V ،ولتناژ خنط هسنت کنه بنرای مصنرفکنننده سنه فناز بنرق
شهر  ۲8۰ولت میباشد.
هنگامیکنه اتصنال خنازنهنا بنه شنکل مثلنث باشند ظرفینت خنازن موردنیناز
 ⁄حالننت سننتاره منیباشنند؛ امننا در حالننت سننتاره ولتنناژی کننه دو سننر خننازنهننا
قرار میگیرد  ،ولتاژ فناز اسنت ولنی در حالنت مثلنث ولتناژ دو سنر خنازنهنا ولتناژ
خط میباشد.
 -0-1اندازهگیری انرژی
 -7-0-1کنتور تک فاز

این دسنتگاه انندازهگینری ،اننرژی مصنرفی را برحسنب کیلنووات سناعت نشنان
میدهد .اساس کنار دسنتگاه انندازه گینری ،دسنتگاه انندازهگینری الکترودیننامیکی
میباشد کنه دارای ینک سنیمپنیچ جرینان بنوده کنه بنا مصنرفکنننده بنهصنورت
سری قرار میگیرد و یک سیمپیچ ولتاژ که بهصورت موازی بسته میشود.
در ایننن دسننتگاه گشننتاور مقنناوم وجننود ننندارد و محننور بننه صننفحه دوار اتصننال
داده شده است .در دسنتگاه کنتنور از آهنربنای دائنم بنرای ایجناد گشنتاور ترمنزی
اسننتفاده م نیشننود .صننفحه دوار در داخننل شننکاف آهنربننا قننرار دارد .درنتیجننه بننا
قطننع جریننان ،صننفحه دوار بالفاصننله متوقننف مننیشننود .روی محننور دسننتگاه،
مارپیچ حلزون شکلی وجود دارد کنه از طرینق چنر دنندههنا حرکنت محنور را بنه
شماره انداز (نمراتور) منتقل میکند.
برای آزمودن کنتنور معمنوال عنددی روی کنتنور نوشنتهشنده اسنت کنه بنرای
نمننایش یننک کیلننووات سنناعت مشننخصشننده اسننت .ایننن عنندد بسننته بننه نسننبت
تبنندیل چننر دننندههننا در کنتورهننای مختلننف ،ممکننن اسننت متفنناوت باشنند .بننا
استفاده از این عدد ،ثابت کنتور را به دست میآوریم.
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بهعنوان مثال اگر روی کنتوری نوشتهشده باشد:

= 4800

 750 : 1kwدور
 750 1دور
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زمان یک دور صفحه مدور برحسب ثانیه :
بنابراین با اندازهگیری ولتاژ و جریان خروجی کنتور و همچنین زمان یک دور
محور برحسب ثانیه مقدار به دست میآید .اگر این عدد با مقدار نامی آن اختالف
داشته باشد ،کنتور دارای خطا میباشد.
برای تنظیم کنتور معموال دو پیچ تنظیم روی گشتاور ترمزی وجود دارد که یکی
تغیر دهنده شکاف آهنربا و دیگری تغیر دهنده سطح صفحه داخل شکاف است .پیچ
تنظیم دیگری نیز روی گشتاور محرک وجود دارد ولی از طریق شرکت توزیع برق
پلمب شده و مشترکین مجاز به باز کردن آن نمیباشند.
درصورتیکه مولتی متر در اختیار نباشد میتوان با یک تقریب مناسب آن را
تست نمود .بدین منظور همه مصرفکنندهها را قطع کرده و مثال یک المپ رشتهای
آن برابر  ۶۰۰وات میشود .حال با
 ۶۰۰وات را روشن میکنیم که مقدار
اندازهگیری زمان  ۶ولت ،ثابت کنتور را به دست میآوریم.
 -9-0-1کنتور سه فاز اکتیو

کنتور سه فاز دارای سه سیمپیچ جریان هست که با هر فاز بهطور سری قرار
میگیرد .گشتاور محرک فرآیند ناشی از سه فاز باعث چرخش محور مشترک که
صفحه دوار به آن متصل است ،میگردد .حرکت محور توسط مارپیچ حلزونی و
چر دندهها به شماره انداز منتقل میشود .مقدار انرژی مصرفی برحسب کیلووات
ساعت نشان داده میشود.
برای آزمودن کنتور سه فاز ،روی صفحه آن عددی نوشتهشده است که تعداد دور
الزم محور برای نمایش یک کیلووات ساعت مشخص شده است؛ مانند کنتور تک فاز
با داشتن این عدد ثابت مقدار ثابت یک دور صفحه مدور را به دست میآوریم.
(
)
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چنانچه مولتی متر در اختینار نباشند ،منیتنوان بنا قطنع کنردن مصنرفکنننده
و اتصال یک المپ  ۶۰۰وات به هنر فناز ،بنا انندازهگینری ینک دور برحسنب ثانینه،
ثابت کنتور را محاسبه کرد.
 -9-0-1کنتور سه فاز راکتیو

در مصرف کنننده هنایی کنه بنین ولتناژ و جرینان آن هنا اخنتالف فناز وجنود
دارد تنننوان دارای دو مقننندار مثبنننت و منفنننی اسنننت .بنننه اینننن معننننی کنننه
مصرف کننده گاهی از شبکه توان می کشند و گناهی بنه شنبکه تنوان منی دهند.
این موضوع سبب ایجناد تنوان راکتینو منی شنود کنه برحسنب کیلنو وار سناعت
بیان می شود؛ بنابراین از رو ی واحند اننرژی مصنرفی کنتنور سنه فناز ،منی تنوان
نوع آن را مشخص کرد.
در محیطهای صننعتی و مصنرفکننندههنای بناال ،شنرکت بنرق آنهنا را ملنزم
بنه اسننتفاده از کنتنور راکتیننو در کننار کنتننور اکتینو منیکنند .ایننن کنتنور مقنندار
توان راکتیو ناشی از خاصیت سنلفی بنار را مشنخص منیکنند کنه بایند هزیننه آن
پرداخت گردد.
 -9-0-1کنتور سه فاز تعرفه دار

مصننرف انننرژی الکتریکننی در سنناعات شننبانهروز یکسننان نیسننت و اوج مصننرف
در نیمه اول شنب و کمتنرین مقندار مصنرف اننرژی در نیمنه دوم شنب منیباشند.
در کارخانننههننا از کنتورهننای تعرفننه دار اسننتفاده مننیشننود .در ایننن کنتورهننا
معمننوال سننه شننماره انننداز وجننود دارد .یکننی از شننماره اننندازها در نیمننه اول شننب
انننرژی مصننرفی را نشننان م نیدهنند .شننمارهانننداز دوم انننرژی مصننرفی را در نیمننه
دوم شننب و شننماره انننداز سننوم میننزان انننرژی مصننرفی را در طننول روز تعیننین
میکند .لنذا مصنرفکننندههنای بنزرگ بنرای آنکنه هزیننه بنرق مصنرفی کمتنری
داشته باشند ،تشویق منیشنوند تنا مصنرفکننندههنای بنا تنوان بناالی خنود را در
نیمه دوم شب مورداستفاده قرار دهند.
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 -1-0-1کنتور دیجیتالی

در کنتورهای مکانیکی تعین میزان مصرف برق از طریق نمراتور کنتور و با کسر
عدد فعلی از عدد قبلی به دست میآید .بهای آن را مطابق با یک نر محاسبه و به
مشترکین اعالم میکنند.
به طور مثال اگر مشترک در  ۳5ساعت شبانه روز  ۳۰کیلووات ساعت برق
مصرف کند (با فرض هر کیلووات ساعت  ۳۰ریال) مبلغ  ۳۰×۳۰=5۰۰ریال
میشود.
در کنتور دیجیتالی سه تعرفهای ۳5 ،ساعت شبانهروز به سه بازه زمانی شامل
ساعات میان باری (روز) ،ساعات اوج بار (اول شب) و ساعات کم باری (آخر شب)
تقسیم شده و نر هرکدام متفاوت و به ترتیب با ضرایب  ۰ /۳۱ ،۳/۱ ،۶نسبت به
نر ساعات میان باری محاسبه میشود.
بهطور مثال اگر یک مشترک در  ۳5ساعت شبانهروز  ۳۰کیلووات ساعت برق مصرف
کند و دارای کنتور دیجیتالی باشد ،کنتور مصرف برق را به سه بخش تقسیم میکند.
مصرف ساعات میان باری (روز) =  ۶۰کیلووات ساعت
مصرف ساعات اوج بار (اول شب) =  ۲کیلووات ساعت
مصرف ساعات کم باری ( آخر شب ) =  ۱کیلووات ساعت
که بهای برق مصرفی این مشترک از رابطه زیر به دست میآید:
ضریب × نر × مصرف = بهای برق مصرفی با کنتور دیجیتال
ریال )۶۰×۳۰×۶( + )۲×۳۰×۳/۱( + )۱×۳۰×۰/۳۱( = ۲8۱
از مزایای کنتور دیجیتالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -7مشترک هرلحظه میتواند در جریان میزان مصرف برق خود قرار گیرند.
 -۳کنترل مصرف و مدیریت مصرف بهراحتی صورت میپذیرد درنتیجه کاهش
برق مصرفی را به دنبال دارد.
 -۲دیجیتالی شدن سیستم و کاهش خطاهای انسانی.
 -5مشخص کردن مصرف برق در ساعات مختلف شبانهروز برای احتساب
تعرفهها.
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 - 0-1ضریب بهره (راندمان) الکتریکی
طبق اصل بقای انرژی ،انرژی هیچگاه از بین نمیرود و فقط از نوعی به نوع دیگر
تبدیل میشود .در هنگام تبدیل انرژی به یکدیگر ،مقداری از انرژی به مصرف مفید
نمیرسد و به نوعی دیگر از انرژی تبدیل میشود که موردنظر ما نیست .این انرژی را
انرژی تلفشده مینامند.
بننهعنننوان مثننال در یننک موتننور الکتریکننی کننه انننرژی الکتریکننی بننه انننرژی
مکانیکی تبدیل منیشنود بخشنی از اننرژی الکتریکنی موتنور بنهصنورت اصنطکاک
قسمتهای مکنانیکی گردننده ،حنرارت در سنیمهنای حامنل جرینان و حنرارت در
سیمپیچی و هسته تلف میشود.
با توجه به توضنیحات منیتنوان نتیجنه گرفنت کنه اننرژی ینا تنوان داده شنده
بننه هننر وسننیله الکتریکننی از انننرژی یننا تننوان دریافننت شننده از آن بیشننتر اسننت .از
طرف دیگر مقندار تنوان تلنف شنده در همنه دسنتگاههنا یکسنان نیسنت .لنذا الزم
است تا با عناملی مینزان کنارایی هنر وسنیله الکتریکنی را بینان کننیم کنه معمنوالً
از اصننطالح کننارایی یننا راننندمان اسننتفاده مننیشننود .نمننودار زیننر وضننعیت
مصرفکنندهها را از نظر ورودی و خروجی نشان میدهد.

توان خروجی ()P2

وسیله الکتریکی

توان ورودی ()P1

P
∆

بهطورکلی نسبت توان گرفتهشده (خروجی) به توان دادهشده (ورودی) را بازده
گویند .ضریب بهره که معرف راندمان است برحسب درصد بیان میشود .هرچقدر
عدد راندمان بیشتر باشد نشاندهنده این است که کیفیت کاری دستگاه بهتر است.
𝜼
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مثال :مولدی با قدرت  ۱کیلووات حداکثر میتواند انرژی الکتریکی  55المپ
 ۳۳۰ولتی  ۰/۱آمپری را تأمین کند .راندمان آن چند درصد است؟
P=V.I=220×0.5=110 W
P2=44×P=44×110=4840 W
P1=5 KW=5000 W
η

فصل هشتم:
خانه هوشمند
 -7-5خانه هوشمند
تفاوت اصلی خانههای هوشمند با خانههای معمولی در این است که همه وسایل
در خانههای هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل
میشوند .سیستم مدیریت ساختمان یا ۶BMSسیستمی است که به فعالیتها و امور
ساختمانها نظارت کرده و در مواقع الزم با توجه به تغییرات شرایط محیطی،
تغییرات الزم را بهطور خودکار اعمال مینماید .این سیستم میتواند با توجه به
کاربری ساختمان (مسکونی ،اداری ،تجاری ،بیمارستان و  )...بر کلیه فعالیتهای اعم
از باز و بسته شدن درب ،ورود و خروج افراد ،سیستمهای روشنایی ،سیستمهای
تهویه مطبوع ،پنجره و پرده اتاقها ،وسایل صوتی و تصویری و  ...نظارت داشته باشد.
ساختمانی که مجهز به سیستم مدیریت  BMSباشد اصطالحا ساختمان هوشمند
گویند .این سیستم به افراد ساکن این امکان را میدهد که از تجهیزات بهطور
کارآمدتری استفاده نموده و احساس امنیت و آسایش را در آنها افزایش میدهد.
1- Building Management System
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همچنین میتواند موجب صرفهجویی انرژی نیز گردد .این ساختمانها با استفاده از
یکپارچه نمودن چهار عنصر اصلی سیستمها ،ساختار ،سرویس و مدیریت و با
برقراری ارتباط میان آنها محیطی پویا و مقرونبهصرفه به وجود میآورند.

شکل ( )7-5قسمتهای مختلف کنترلشده یک خانه هوشمند
 -9-5تجهیزات قابل کنترل از طریق BMS

با استفاده از سیستم  BMSمیتوان قسمتهای مختلف یک ساختمان را کنترل
نمود .در ادامه بعضی از مهمترین و پراستفادهترین آنها بیانشده است.
 -7روشنایی
بننا اسننتفاده از سیسننتم  BMSمننیتننوان روشنننایی بخننشهننای مختلننف
سنناختمان را هوشننمند نمننود .کنتننرل روشنننایی شننامل روشننن و خنناموش نمننودن
خودکننار آنهننا ،تنظننیم سننطح نننور ،کنناهش یننا افننزایش نننور آنهننا و همچنننین
تعینین و مشنناهده وضنعیت آنهننا و امکنان روشننن و خناموش نمننودن آنهننا از راه
دور و بیرون ساختمان میباشد.
 -9سیستمهای حفاتتی و امنیتی
مننیتننوان سیسننتمهننای اعننالم و اطفننای حریننق ،ورود و خننروج کارکنننان،
دورب نینهننای مداربسننته و نشننتی آب و آبگرفتگ نی و حفاظننت از بننرقگرفتگ نی را
نیز به سیستم  BMSمتصل نموده و آنها را کنترل نمود.
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 -9درب ،پنجره ،پرده و سایبان
بهوسیله سیستم  BMSمیتوان این تجهیزات را کنترل و وضعیت آنها را
مشاهده نموده و فرمانهای الزم در این خصوص را صادر نمود .حتی میتوان با
استفاده از حسگر اثرانگشت یا کارت مغناطیسی به ایمنی بیشتر آن کمک نمود.
 -5سیستمهای سرمایشی و گرمایشی (تهویه م بوع)
سیسننتمهننای سرمایشننی و گرمایشننی مننیتواننند شننامل تجهیننزات مرکننزی و
تجهیزات محلنی منیباشنند تجهینزات مرکنزی کنه در موتورخاننه واقنعانند ماننند
چیلر ،دیگ آبگرم ،پمپهنای سیسنتم ،بنرج خننککنن و  ...منیباشند و تجهینزات
محلننی نیننز مانننند فنننکوئننلهننا ،کولرهننای پنجننرهای و هواسننازها مننیباشننند .از
طریق سیسنتم  BMSمنیتنوان تجهینزات مرکنزی را در زمنانهنای مشنخص و از
راه دور روشننن و خنناموش نمننود و همچنننین بننا تغییننرات شننرایط محیطننی
تغییننرات الزم موردنیناز را اعمننال نمننود .همچنننین ایننن سیسننتم مننیتواننند دمننای
اتنناقهننا را بننهصننورت هوشننمند کنتننرل نمننوده و در صننورت عنندم حضننور افننراد
نسبت به خاموش نمودن تجهیزات اقدام نماید.
 -1سیستمهای صوتی ،تصویری و تجهیزات اداری
بنا اسننتفاده از  BMSمننیتننوان امکننان اسنتفاده از یننک آرشننیو مرکننزی صننوتی
را انتخاب و یا جهت مراسنم هنای مختلنف حالنت هنای از قبنل تعرینف شنده را
انتخنناب و اجننرا نمننود و یننا تجهیننزات اداری را نیننز از طریننق ایننن سیسننتم
کنترل نمود.
 -0سیستم آیفون تصویری و ورود و خروج مراجعه کنندگان
در مورد سناختمان هنای اداری اینن سیسنتم منی توانند ورود و خنروج کلینه
مهمانننان را ثبننت و حتننی تصننویر آن هننا را ضننبط کننند و در سنناختمان هننای
مسننکونی نیننز امکننان دریافننت تصننویر مراجعننه کننننده بننر روی نمایشننگر و در
صننورت عنندم حضننور ثبننت تصننویر بننه همننراه زمننان مراجعننه وجننود داشننته و
حتی در صنورت وجنود اینترننت امکنان برقنراری ارتبناط بنا مه منان از راه دور
را مهیا سازد.
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 -1کنترل تأسیسات استخر ،سونا و جکوزی
این سیستم میتواند بهطور هوشمند تأسیسات استخر ،سونا و جکوزی را روشن و
خاموش نموده و دستگاههای تصفیه و دما را کنترل و سایر کنترلهای الزم را انجام دهد.
 -5سیستمهای ارتباطی
پشتیبانی خطوط تلفنی ،پیامگیر ،تلفن سانترال و  ...نیز از ویژگیهای این
سیستم به شمار میرود.
 -3سیستم آبیاری
آبیاری گیاهان موجود در حیاط و یا داخل ساختمان را بهطور خودکار طبق
برنامه از پیش تعیینشده انجام شود.

شکل ( )9-5تجهیزات قابلکنترل از طریق BMS

 -9-5مزایای اجرای سیستم  BMSدر ساختمان
سیستم های مدیریتی ساختمان بیشتر در بحث صرفه جویی انرژی در
ساختمان ها و مجتمع های بزرگ به کار می آیند که این میزان صرفه جویی در
ساختمان های اداری تا بیش از  5۰درصد و در مجتمع های مسکونی تا حداکثر
 ۳۰درصد می باشد .در ای ن مبحث بیشتر تمرکز در کنترل تأسیسات مکانیکی
ساختمان مانند سیستم های سرمایشی و گرمایشی است .در سیستم BMS
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سیستم های الکترونیکی منزل و سیستم های سرمایشی و گرمایشی در اولویت
قرار میگیرند .سپس سیستم های دیگری مانند کنترل آسانسورها ،اطفای حریق،
کنترل تردد و  ...در این طبقه بندی جای می گیرند.
 BMSبه سه الیه مختلف تقسیم میشود .یکی از این الیهها ،الیه مدیریت است
که از طریق آن ساختمان با استفاده از یک مرکز کنترل ،مدیریت میشود .با استفاده
از این الیه مدیریتی کلیه تأسیسات الکترونیکی و مکانیکی یک ساختمان قابلکنترل
است .برای مثال میتواند یک چیلر یا هواساز را خاموش یا روشن کند.در الیه بعدی،
سیستم اتوماسیون جای میگیرد .در این الیه برنامهریزی سیستمها و تجهیزات
کنترلینگ قرار دارد .به این معنا که تجهیزات با ریزپردازندههایی کنترل میشوند که
با برنامهریزی مشخصی کار کنند .در الیه بعدی که به آن  FILED LEVELگفته
میشود سنسورها یا همان عملگرها قرار دارند که در برخی موارد با فرمان ما عمل
میکنند .الزم به تأکید است که در حال حاضر در کلیه ساختمانهای مهم و بزرگ
خارج از کشور سیستم  BMSاجرا میشود.
یکی دیگر از مهمترین مزایای  BMSزمانبندی است .به این معنا که شما
میتوانید در فواصل زمانی موردنظر خود تأسیسات و تجهیزات منزل را هدایت و
کنترل کنید .بهعبارتدیگر در این سیستم برنامهریزی میکنیم که تجهیزات
موردنظر ما در زمانهای خاص چه عملی انجام دهند .برای مثال زمانبندی برای
تنظیم دمای ساختمان در ساعات مختلف ازجمله کارکردهای مهم این سیستم
محسوب میشود .کم شدن هزینههای یک مجتمع یا ساختمان درنتیجه قابلیت
زمانبندی در سیستم  BMSاز مهمترین کاربردها و مزایای آن است.
مبحث دیگری که در این سیستم موردتوجه قرار دارد موضوع نگهداری تأسیسات
است .این موضوع یکی از مباحث بسیار پرهزینه در ساختمانهای بزرگ محسوب
میشود .چراکه همواره در ساختمانها و مجتمعهای بزرگ افراد بسیار زیادی
بهصورت  ۳5ساعته مسئول نگهداری از تأسیسات هستند؛ اما در سیستم  BMSبا
حذف نیاز به این افراد ،در هنگام بروز آسیب در تأسیسات از طریق سیستم
اطالعرسانی میشود و آن زمان است که حضور اپراتور یا تعمیرکننده تأسیسات
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ضرورت مییابد؛ یعنی تا زمانی که آسیبی به وجود نیامده است دیگر نیازی به حضور
دائم این افراد برای چک کردن و سرویس کردن تأسیسات نیست .نگهداری از
تأسیسات برای ساختمان هزینههای زیادی در بردارد که در سیستم  BMSاین
هزینهها حذف میشود.
مبحث دیگر ،مزیت ارزشافزوده در ساختمانهای برخوردار از سیستم BMS
است .طبیعتا ساختمانی که بر روی آن سیستم  BMSپیاده شود ،نسبت به سایر
خانههای معمولی ارزشافزوده باالتری خواهد داشت و قیمت آن باالتر خواهد بود.
از مزایای دیگر مسائل امنیتی است .در این سیستم مثال میتوان سیستم اعالم
حریق را در نظر گرفت که با استفاده از آن بهمحض ایجاد حریق در ساختمان ،تدابیر
مربوط به اعالم آتشسوزی و اطفای حریق صورت میگیرد .با استفاده از این سیستم
میزان خطا به صفر میرسد .همین تمهیدات امنیتی را میتوان در زمان سرقت هم
مورداستفاده قرار داد.

شکل ( )9-5قسمتهای امنیتی کنترلشده یک ساختمان هوشمند

 -5-8انواع سیستمهای کنترل
سیستمهای کنترل ساختمان عموما در دو دسته قرار میگیرند:
 -۶کنترل مستقیم دیجیتالی یا ۶DDCکه سیگنالهای الکترونیکی را از طریق
کامپیوتر دریافت کرده و با پردازش در کنترلرها برای کنترل مستقیم سیستمها
1- Direct Digital Controls
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مورداستفاده قرار میدهند .پیشازاین و در ساختمانهای قدیمی بهجای استفاده از
سیگنالها و تغذیه الکترونیکی ،دمپرها و  actuatorها را با هوای فشرده و روش
پنوماتیکی کنترل میکردند.
 -۳کنترل  :Stand aloneکه در آن هر سیستم بهطور مجزا و بدون اتصال به
 BASدارای کنترلرهایی است که عموما از پیچیدگیهای زیادی برخوردارند و امکان
اتصال آنها از طریق پروتکلهای استاندارد ارسال داده به مرکز کنترل یا سیستم
 BMSوجود ندارد .نظیر سیستمهای کنترل پکیجهای چیلر.
سیستمهای کنترل  DDCمزایای زیادی نسبت به کنترل  Stand-aloneدارند که
از آن جمله میتوان به تولید فیدبکهای بیشتر ،امکان مانیتورینگ و ایجاد سیستم
کنترل متمرکز و یکپارچه در سیستم های کنترل  DDCاشاره نمود.
-۱-8استانداردها و پروتکلهای ارتباطی
دو نوع سیستم ارتباطی اصلی برای سیستمهای  DDCوجود دارد:
 -۶پروتکلهای اختصاصی که در صورت استفاده از آنها تجهیزات در یک بخش
خاص سیستم میتوانند تنها با تجهیزات دیگری از همان برند اتصال پیدا کنند و
امکان برقراری ارتباط ساده و مستقیم با تجهیزات تهیهشده از سایر برندها را ندارند.
البته چنین سیستمهای بهسرعت در حال حذف شدن از بازار تجهیزات BMS
هستند چرا که دست کاربران را برای توسعه سیستم میبندند؛ اما مزیت این سیستم
در بحث پشتیبانی است .چراکه تنها یک کارخانه سازنده و یک برند مسئول
عملکردها و خطاهای سیستم است.
 -۳پروتکلهای باز که در آنها از پروتکلهای ارتباطی شناختهشده استاندارد که عموما
در اسناد علمی منتشرشدهاند ،استفاده میشود که برای تمام تولیدکنندگان باز است.
مزیت پروتکنل بناز و اسنتاندارد  BACnetآن اسنت کنه منیتنوان بنه اطمیننان
از عملکننرد تجهیننزات برننندهای مختلننف در کنننار هننم بننر اسنناس اسننتاندارد
 ،BACnetایجنناد فضننای رقننابتی بننرای افننزایش کیفیننت و قابلی نتهننای تجهی نزات
 BMSو افنننزایش مسنننئولیت تولیدکننننندگان در قبنننال اشنننکاالت احتمنننالی
تجهیزات و پشتیبانی فنی از آنها را نام برد.
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 -0-5واسط کاربر وب

7

جستجوگر وب به عنوان بخشی از نرم افزار  BMSبه کاربر اجازه می دهد تا بنه
منابع اطالعاتی دسترسی پیداکرده و آن ها را از طریق اینترنت ببینند .اینن امنر
قابلیت های کناربران را بنرای مندیریت تجهینزات روی شنبکه  BASسناختمان،
به شدت افزایش داده است .شنبکه کنردن سیسنتم کنتنرل تجهینزات همچننین
می تواند امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای کامپیوتر ی را فراهم آورد .مثال می توان
نرم افزار  BMSرا به سیستم های  Onlineهواشناسی مرتبط نمود .بنا اسنتفاده از
این ابزار کلیه سیستم های تهویه ،امنیت و روشنایی ساختمان ها می تواند توسنط
هر فرد یا گروه یا سازمانی از هر نقطه از دنیا مونیتور و یا کنترل شنود .یکنی از
مزیت های اصلی واسط کاربر وب این است که باعث حذف کلیه واسط های کناربر
سنتی برای ما نیتور وضعیت تجهیزات می شود و کلیه تجهیزات از طریق وب قابل
دیدن و ارتباط با یکدیگر می شوند.

شکل ( BMS )9-5و اینترنت
 -1-5معماری سیستم BMS

سیستم  BMSمعموال در سه سطح دستهبندی میشود .در سطح صفر وسایل و
تجهیزات ،حسگرها و اجزاء نهایی کنترل قرار میگیرند .سیستمهای M&E
(ایستگاههای مهندسی و اپراتوری سیستم) در این بخش قرار دارند و از طریق
ورودی و خروجیهایی به کنترلرهای یکپارچه منتقل میشوند.

1-Web Interface Browser
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سطح دو یا سطح کنترل نظارتی ،سطحی است که در آن ابزارهای نظارتی و
مدیریت اطالعات شامل سرورها ،تجهیزات ذخیرهسازی و ایستگاههای کاری اپراتورها
و مهندسان که باید با سیستم  BMSدر ارتباط باشند ،قرار دارد.
ارتباط بین سطح یک و دو از طریق پروتکلهای استاندارد صنعتی انجام
میپذیرد .نرمافزار کنترلی سیستمهای  BMSدارای قابلیتهای بسیاری هستند .این
نرمافزارها در سطح  ۲قرارگرفته و روی سرورهای مناسب نصب میشوند و معموال
دارای حداقل شرایط زیر هستند:
 -۶دارای محیط گرافیکی مناسب و ساده برای کاربر عادی.
 -۳دارای مجموعه ( Libraryکتابخانه) از انواع راهحلها و برنامهها جهت طراحی
و توسعه سیستم در آینده.
 -۲امکان تعریف طول و عرض جغرافیایی جهت تنظیم خودکار شرایط طلوع و
غروب خورشید و کنترل مصرف انرژی.
 -5امکان تعریف الیههای امنیتی دسترس به برنامه توسط کاربران متفاوت.
 -۱امکان ذخیرهسازی اطالعات نرمافزار در بانکهای اطالعاتی  SQLقابلکنترل
توسط سیستمعامل ویندوز.
 -۱امکان تهیه ،تنظیم و مقایسه نمودارهای مختلف عملیاتی ازجمله نمودار
مصرف برق و  ...در بازههای مختلف زمانی.
 -۱ارتباط ساده نرمافزار گرافیکی و  I/Oهای سیستم.
 -8امکان ذخیرهسازی اطالعات مربوط به خطاها و دیگر گزارشها تا مدتها
قبل.
 -۳امکان ردیابی و پیگیری توپولوژی شبکه  BACnetبهطور  Onlineبطوریکه در
صورت قطعی عضوی از شبکه ،سیستم بهطور خودکار آالرم میدهد.

فصل نهم:
سنسورها و کاربرد آنها
 -7-3مقدمه
واژه سنسننور از سنننس یعنننی ح نس کننردن گرفتننهشننده اسننت .سنسننور یعنننی
احسناس کنند .در علنم الکترونینک بایند پدیندههنا را بنه زبنان

چیزی که میتواند
ولتاژ و جریان تبندیل کنرد .سنسنورها هنم بنرای همنین منظنور سناختهشندهانند.
سنسورها در انواع مختلف بسته به نیاز مورداستفاده ،ساخته میشوند.
بننهطننورکلی سنسننور المننان حننس کنننندهای اسننت کننه کمی نتهننای فیزیکننی
… را انننندازهگین نری من نیکنننند و در
ماننننند فشنننار ،حنننرارت ،رطوبنننت ،دمنننا و 
دسننتگاههننای اننندازهگیننری ،دسننتگاههننای کنتننرل آنننالوگ و دیجیتننال مانننند
PLCمورداستفاده قنرار منیگیرنند .عملکنرد سنسنورها و قابلینت اتصنال آنهنا بنه
دستگاههای مختلف باعث شنده اسنت کنه سنسنور بخشنی از اجنزای جندا نشندنی
دستگاههای کنترل باشد.
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 -9-3سنسور
خواستگاه اصلی سنسورها در علم الکترونیک بوده و امروزه اکثر دستگاههای
الکترونیکی مجهز به انواع سنسور میباشد .همچنین وسایل کنترل کنندهای که به کمک
دستگاههای الکترونیکی ،کنترل یک مجموعه را عهده دارند اکثرا از انواع سنسور ،بسته
به نوع و کار دستگاه استفاده میکنند .سنسور را به سه بخش میتوان تقسیم نمود:
 -۶عنصر حس کننده :که سیگنال به صورتی در آن تغییری ایجاد میکند.
 -۳عنصر تغییردهنده یا مبدل :که تغییر به وجود آمده در بخش قبلی را به
سیگنال الکتریکی تبدیل میکند.
 -۲بخش آمادهسازی و پردازش سیگنالهای الکتریکی.
توجه شود که یک سنسور مانند سنسورهای پیزو الکتریک یا سنسورهای نوری
میتواند بهتنهایی از یک بخش مبدل تشکیل گردد و بخش عنصر حس کننده را
نداشته باشد.
مرحله آمادهسازی سیگنال بهعنوان مثال شامل تقویت کردن ،فیلترسازی،
تبدیل آنالوگ به دیجیتال یا مدارات تصحیح ساده میباشد .مدارات الکترونیکی
اجراکننده مرحله آمادهسازی سیگنال میتواند یا با سنسور بهطور یکجا ساخته
شود و یا از نظر مکانی از آن جدا باشند  .در حالت اول ما از سنسورهای مجتمع
صحبت میکنیم  ،در غیر این صورت سنسور و مدارات آماده کننده سیگنال ،اغلب
به نام سیستم سنسور موسوم هستند.
سنسورها را میتوان همچنین به دو گروه فعال و غیرفعال تقسیمبندی کرد.
سنسور فعال (خود مولد) سنسوری است که میتواند بدون احتیاج به تغذیه خارجی،
سیگنال خروجی تولید کند .مثالهایی از این نوع عبارتاند از سلولهای فتو ولتایی،
ترموکوپلها و قطعات پیزو الکتریک.
اغلب سنسورهای پسیو معمولی احتیاج به یک منبع انرژی خارجی دارند .این
قطعات با ایجاد تغییر در ولتاژ و یا جریان یک منبع ،کار میکنند .نوع دیگری از
سنسورهای پسیو که اغلب اصالحکننده نامیده میشوند دقیقا همان نوع از انرژی را
که در ورودی دریافت کردهاند در خروجی ارائه میدهند.
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هننمزمننان بننا پیشننرفت میکروپروسسننورها نسننل جدینندی از سنسننورها رواج
یافتنه کننه بننه سنسننورهای هوشننمند معننروف شندهاننند .ایننن نننوع سیسننتم از یننک
سنسور مینیناتوری کنه همنراه بنا ینک پروسسنور در ینک محفظنه واحند مجتمنع
(آیسی) ،تشکیل شده است.
معموالً در کنار کلمه سنسدور بدا واژههدای زیدر نیدز در صدنعت روبدرو
هستیم:
 -۶عنصر سنسور :قسمتی از سنسور را تشکیل میدهد .که عامل فیزیکی را حس
کرده ،ولی بدون کمک قسمت آمادهسازی سیگنال قادر به انجام وظیفه نیست.
 -۳سیستم سنسور :مجموعهای از عناصر اندازهگیری تبدیل و آمادهسازی
سیگنال را یک سیستم سنسوری مینامند.
 -۲سیستم مولتی سنسور :سیستمهایی که دارای چندین سنسور از یک نوع و یا
از انواع مختلف میباشند سیستم مولتی سنسور مینامند.
 -9-3سنسورهای باینری و آنالوگ
سنسننورهای بنناینری مانننند کلینند قطننع و وصننل کننار نمننوده و در صننورت
تحریننک شنندن سنسننور کننه توسننط عوامننل فیزیکننی صننورت م نیگینرد ،سننیگنال
وصننل و یننا قطننع منیگننردد .در ایننن نننوع سنسننورها فقننط دو حالننت صننفر و یننک
وجننود دارد .ولننی در سنسننورهای آنننالوگ عوامننل فیزیکننی بننا توجننه بننه شنندت و
تأثیر آنها به سیگنالهای آنالوگ ولتاژ و یا جریان تبدیل میشوند.
 -9-3سوئیچهای بدون تماس
تحننت ایننن عنننوان م نیتننوان سنسننورهایی را طبقننهبننندی نمننود ،کننه وظیفننه
اصلی آنهنا اعنالم حضنور ینک قطعنه در ینک محنل خناص منیباشند .اینن ننوع
سننوئیچهننا (سنسننورها) دارای خروجننی صننفر و یننک منطقننی بننوده و دارای انننواع
مختلننف م نیباشنند کلینندهای بنندون تمنناس بننه علننت اسننتفاده فننراوان در صنننعت
دارای اهمیت خاص بنوده و در صننعت بنه ننامهنای مختلفنی ماننند میکروسنوئیچ،
کلیدهای انتهای مسیر و… معروف میباشند.
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مزایای سوئیچهای بدون تماس عبارتاند از:
 -۶به علت عدم کنتاکت مکانیکی دارای طول عمر بیشتری هستند.
 -۳میتوان خیلی دقیق موقعیت قطعه را تعیین نمود.
 -۲بدون داشتن تماس با قطعه ،میتواند سیگنال مربوطه را ارسال دارد.
 -5دارای سرعت عکسالعمل سریع و بدون اشتباه میباشد.
 -۱تعداد قطع و وصل تقریباً بینهایت است.
 -1-3سنسورهای القایی – مغناطیسی
در ایننن سنسننورها نوسننانسنناز  LCوجننود داشننته کننه دارای یننک هسننته
سننیمپیچننی شننده مغناطیسننی بسننته مننیباشنند بننا نزدیننک نمننودن یننک مینندان
مغناطیسننی ایننن هسننته مغناطیسننی اشننباع گردیننده و ایننن امننر باعننث تغییننر جریننان
بننرق جنناریشننده در داخننل سنیمپنیچ منیشننود .بنه وسننیله یننک تقوینتکننننده ایننن
اختالف جریان حنس و سنپس جهنت فعنال کنردن سنسنور از آن اسنتفاده منیشنود.
ایننن نننوع از سنسننورها فقننط در مقابننل می ندانهننای مغناطیسننی حسنناس بننوده و در
مقابل فلزات از خود عکسالعملی نشان نمیدهند.
 -0-3سنسورهای خازنی
اسنناس کننار سنسننورهای خننازنی بننر پایننه تغییننرات ظرفیننت یننک خننازنی
میباشد کنه در ینک مندار نوسنانسناز  RCقرارگرفتنه اسنت .سنسنورهای خنازنی
نسبت بنه سنسنورهای القنایی اینن مزینت را دارنند کنه عنالوه بنر اجسنام هنادی،
اشیاء عنایق را نینز حنس منیکننند .در اینن ننوع از سنسنور جهنت ایجناد میندان
الکتریکننی از دو الکتننرود اسننتفاده منیشننود .کننه یکننی از الکترودهننا فعننال بننوده و
دیگری به زمین متصنل منیباشند همچننین الکتنرود خنثنیکننندهای وجنود دارد
که اثر رطوبت هوا را بر روی خازن از بین میبرد.
اگننر فلننز ،مننواد مصنننوعی ،شیشننه ،چننوب ،آب و … وارد محنندوده فعننال
سنسننور گننردد باعننث تغییننر ظرفیننت آن گردیننده کننه مقنندار ایننن تغیی نرات بننه
عواملی چون فاصنله جسنم از سنسنور ،ابعناد جسنم و ضنریب دیالکترینک جسنم
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بسننتگی دارد .توسننط یننک پتانسننیومتر قابننل تنظننیم م نیتننوان فاصننله سننوئیچ را
تنظننیم نمننود .بننرای مثننال مننیتننوان سننطح یننک مننایع را داخننل یننک بطننری
پالستیکی تعیین نمنود .بندون اینکنه بطنری پالسنتیکی خنود باعنث بکنار افتنادن
سنسور گردد.

شکل ( )7-3سنسورهای خازنی

 -1-3سنسورهای نوری
سنسورهای نوری با استفاده از نور و قطعات الکترونیکی کار کرده و از نور قرمز و
۶
با مادون قرمز بهره میجویند .منبع تولید نور قرمز و یا مادونقرمز ،دیودهای نوری
میباشند .نور قرمز از این جهت مناسب میباشد که اوال قابلرؤیت بوده و میتوان با
چشم محور انتشار آن را تنظیم نمود .دوما اینکه نور قرمز بهراحتی در فیبرهای نوری
قابلانتقال میباشد و ضریب میرایی در فیبر نوری برای طولموج نور قرمز کمتر
میباشد .نور مادونقرمز قابلرؤیت نمیباشد و در مواردی استفاده میشود که به
توان باالی نوری جهت مسافتهای طوالنی احتیاج باشد همچنین تأثیر اختالالت
نوری محیط اطراف بر روی نور مادونقرمز کمتر میباشد.

شکل ( )9-3سنسور نوری
1-LED
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سنسورها بهمنظور جلبتوجه استفادهکنندگان باید چندین نقش عمومی را
بهطور کامل اجرا کنند و ازاینرو یک سنسور خوب باید مشخصات زیر را داشته باشد:
 -۶حساسیت کافی
 -۳درجه باالی دقت
 -۲درجه باالی خطی بودن
 -5گستره دینامیکی خوب
 -۱عدم حساسیت به تداخل و تأثیرات محیطی
 -۱درجه باالی پایداری و قابلیت اطمینان
 -۱عمر طوالنی و جایگزینی بدون مشکل
 -5-3سنسور دما
کمیت فیزیکی که آن را گرما مینامیم یکی از اشکال مختلف انرژی است و مقدار
گرما معموال برحسب واحد ژول سنجیده میشود .مقدار گرمایی که در یک شی
موجود است قابل اندازهگیری نمیباشد ،اما میتوان تغییرات گرمای موجود در یک
شی که بر اثر تغییر دما و یا تغییر در حالت فیزیکی (جامد به مایع ،مایع به گاز ،یک
شکل کریستالی به شکل کریستالی دیگر) ایجاد میشود را اندازهگیری کرد .ارتباط
بین دما و انرژی گرمایی بسیار شبیه به ارتباط بین سطح ولتاژ و انرژی الکتریکی
است.
واحد دما کلوین میباشد .اغلب مردم درجه سانتیگراد (سلسیوس) را
میشناسند .رابطه بین دمای کلوین و سلسیوس بهصورت زیر است:
[°K] = [°C] +۳۱۲/۶۱
برخی از این خطاهای مهم سنسور دما عبارتاند از خطاهای تنظیم ،ایجاد حرارت
در اثر عملکرد سنسور ،اغتشاش الکتریکی ،فشارهای مکانیکی ،اتصال حرارتی ،ثابت
زمانی سنسور و سرهای اتصال سنسور .ازاینرو انتخاب حسگر مناسب همیشه آسان
نیست .این کار به عواملی مثل محدوده اندازهگیری دما ،وقت موردنظر ،محیط،
سرعت پاسخ ،سهولت استفاده ،قیمت ،قابلیت تعویض و… بستگی دارد.
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 -7-5-3انواع سنسورهای اندازهگیری دما

 -۶سنسورهای بی متال
 -۳سنسورهای ترموکوپل
 -۲سنسورهای مقاومت فلزی RTD
 -5ترمیستور
 -۱سنسورهای مدار مجتمع
 -۱سنسورهای تشخیص انرژی تابشی Bolometer
 -۱سنسورهای پایروالکتریک (با استفاده از اشعه مادونقرمز)
 -8سنسننورهای پیشننرفته مانننند سنسننورهای التراسننونیک (مننافوق صننوت) و
سنسورهای فیبر نوری و سنسورهای MEMS
 -9-5-3سنسورهای بی متال

سادهترین نوع سنسنور حرارتنی از ننوع بنی متنال اسنت کنه اسناس کنار آن در
شکل زیر آمده است.

شکل ( )9-3سنسور بی متال

ترکیننب فننوق شننامل دو نننوار فلننزی از دو جنننس مختلننف اسننت کننه بننا نقطننه
جوش و ینا پنرک کنردن در دو نقطنه بنه یکندیگر متصنل شندهانند .جننس فلنز دو
نننوار بننهگونننهای انتخنناب منیشننود کننه ضننرایب انبسنناط خطننی آنهننا بننا یکنندیگر
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تفاوت زینادی داشنته باشنند .مقندار انبسناط (ینا ضنریب انبسناط) خطنی عبنارت
است از خارج قسمت تغیینر مقندار طنول بنه تغیینر دمنا و اینن مقندار بنرای همنه
فلزات مقداری است مثبت .با تغییر دمنا همنانگوننه کنه در شنکل آمنده ننوار بنی
متال دچار خمیدگی میشود.
خمینندگی پدینند آمننده در نننوار بننی متننال را م نیتننوان در وسننط هننر یننک از
تننرانس دیوسننرهای جابننهجننایی تشننخیص داد ،امننا اغلننب اوقننات از خننود نننوار بننی
متال برای راهاندازی کنتاکنت هنای ینک کلیند اسنتفاده منیشنود و معمنوالً خنود
بی متنال یکنی از کنتاکنت هنای کلیند اسنت .ننوع راینج بنی متنال هننوز هنم در
اننواعی از ترموسنتاتهنا مورداسنتفاده قنرار منیگینرد .اگرچنه بنی متنال در آنهننا
بننهصننورت حلزونننی پیچیننده مننیشننود ،امننا ایننن نننوع ترموسننتاتهننا دارای
هیسترزیس هستند.
این خاصیت ممکنن اسنت باعنث نوسنان مشخصنات قطنع و وصنل ترموسنتات
شننود .بننا اسننتفاده از یننک المنننت تسننریعکننننده مننیتننوان تننا حنندودی اثننر
هیسنترزیس را کناهش داد .تسنریعکننننده درواقنع شنامل یننک مقاومنت بنا مقنندار
زینناد اسننت کننه نزدیننک بننی متننال نصننب منیشننود .ایننن سننوییچهننای حرارتننی را
میتنوان بنه خننککننندههنای آلومینینومی (هینت سنینک) ،موتورهنای کوچنک،
ترانسننفورمرها ،کتننری برقننی و سننایر وسننایلی کننه در آنهننا احتمننال گننرم شنندن
بیشازحد وجود دارد و دارای سطح فلزی هستند چسباند.
 -9-5-3سنسورهای ترموکوپل

ترموکوپننلهننا حسننگرهای حرارتننی سننادهای هسننتند کننه از دو فلننز غیننر
همجنس کنه بنه هنم متصنل شندهانند بنه وجنود آمندهانند .در سنال  ۶8۳۶ینک
فیزیکنندان آلمننانی بننه نننام تومنناس سننیبک کشننف کننرد کننه اگننر دو اتصننال در
دماهای مختلفی قنرار گیرنند ولتناژ ترموالکترینک تولیند منیشنود و شنار جرینانی
در مداربسته دو فلز غیر هنمجننس جناری منیگنردد .بنا توجنه بنه شنکل یکنی از
اتصاالت ،اتصال گرم و اتصال دیگر اتصال سرد یا مرجع نامیده میشود.
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شکل ( )9-3سنسورهای ترموکوپل

جریان تولیدشده در حلقه بسته ،بستگی به نوع فلزهای مورداستفاده و تفاضل
دمای بین اتصاالت سرد و گرم دارد .اگر دما در هر دو اتصال یکسان باشد ،ولتاژهای
تولیدشده یکدیگر را خنثی میکنند و جریان در مدار برقرار نمیشود؛ بنابراین یک
ترموکوپل بهجای دمای مطلق ،تفاضل دمای بین دو اتصال را اندازهگیری میکند.

شکل ( )1-3سنسورهای ترموکوپل

برای اندازهگیری دما ،باید یک ابزار اندازهگیری ولتاژ را وارد این حلقه کنیم تا
بتوانیم اثر ترموالکتریک را اندازه بگیریم .ترموکوپلها ،ولتاژی تولید میکنند که برابر
تفاضل دما بین نقطه اتصال گرم و سرد است .اگر بخواهیم دمای مطلق اتصال گرم را
بدانیم ابتدا باید دمای مطلق اتصال مرجع را داشته باشیم .اگر اتصال مرجع مشخص،
کنترلشده و پایدار باشد مشکلی وجود نخواهد داشت اما اگر دمای اتصال مرجع
نامشخص باشد میتوان از یکی از روشهای زیر برای یافتن دمای مطلق اتصال گرم
استفاده کرد:
 -۶اندازهگیری دقیق دمای اتصال مرجع و استفاده از این دما جهت محاسبه
دمای اتصال گرم .سادهترین روش اندازهگیری دمای اتصال مرجع ،استفاده از
ترمیستورها یا حسگر دمایی نیمههادی است .سپس باید دمای اتصال مرجع را به
دمای اندازهگیری شده توسط ترموکوپل اضافه کرد .این روش نتایج دقیق ارائه
میکند و هزینه انجام آن بهطورکلی پایین است.
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 -۳قنرار دادن اتصننال مرجننع در ینک محننیط کنتننرلشنده حرارتننی کننه دمننای
آن بهطنور دقینق مشنخص اسنت .بنهعننوان مثنال تنوان از ینک حمنام ینخ بنرای
نگهداشتن اتصنال مرجنع در دمنای ینخ اسنتفاده کنرد .توجنه کنیند کنه در اینجنا
اتصننال مرجننع بننا واردکننردن فلننز  Aبننه داخننل سیسننتم اننندازهگینری از مجموعننه
ترمینال جندا کنرد .جبنران سنازی توسنط حمنام ینخ ،نتنایج بسنیار دقیقنی ارائنه
میدهد ولی در صنعت به کار نمیرود.
 -۲از آیسننیهننای جبننران سنناز اتصننال سننرد مانننند  ۶۰۳۱LTاسننتفاده شننود.
این آیسی هنا دارای حسنگرهای دمنای داخلنی هسنتند کنه دمنای اتصنال مرجنع
را کننه در محننیط قننرار م نیگی نرد تشننخیص و سننپس ولتنناژی متناسننب بننا ولتنناژ
تولیدشننده توسننط ترموکننوپلی کننه اتصننال گننرم آن در محننیط و اتصننال سننرد آن
در دمننای صننفر درجننه سننانتیگننراد اسننت تولینند م نیکنننند .ایننن ولتنناژ بننه ولتنناژ
ترموکوپننل اضننافهشننده و مانننند ایننن اسننت کننه اتصننال مرجننع در صننفر درجننه
سننانتیگننراد قننرار دادهشننده اسننت .ایننن آیسننیهننا دقتننی در حنند چننند درجننه
سانتیگراد دارند و بنهطنور گسنترده در بسنیاری از کاربردهنا کنه بنه انندازهگینری
دقیق نیاز ندارند استفاده میشوند.
 -5راه دیگننر ایننن اسننت کننه از س نیمهننای مسننی ابننزار اننندازهگی نری اسننتفاده
نکرد بلکه سیمهای ترموکوپنل را بنهطنور مسنتقیم تنا ابنزار انندازهگینری کشنید و
سیمهای مسی را در داخل ابنزار انندازهگینری کنه دمنای اتصنال مرجنع در آن بنه
سهولت و دقت قابلاندازهگیری است به هم وصل کرد.
 -9-5-3سنسورهای RTD

 RTDبر اساس این مشخصه کنار منی کنند کنه مقاومنت فلنز بنا تغیینر دمنا
تغییر می کند .از این ایده استفاده شده اسنت کنه مقندار تغیینر دمنا ،بنه تغیینر
مقاومننت تبنندیل شننود؛ بنننابراین از فلزاتننی اسننتفاده م نی شننود کننه حساسننیت
بنناالتری داشننته باشننند .معمننوالً آن را بننا فلزاتننی چننون پالتننین ،نیکننل ،آلینناژ
نیکل-آهن و مس می سازند که هرکدام برای کاربردی استفاده می شوند.
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شکل ( )0-3سنسورهای RTD

حسننگرهای  RTDمعمننوالً بننه دو روش سننیمپیچننی شننده یننا سننیم نننازک
سنناخته مننیشننوند RTD .هننای سننیمپیچ نی شننده بسننیار پاینندار و دارای پاسننخ
حرارتی کند هستند .به جهنت خصوصنیاتی چنون خطنی بنودن (خطنیتنر نسنبت
به دیگر فلزات) پایدار بودن ،دقت و… در صنعت از پالتین استفاده میشود.
بننرای بهسننازی و تبنندیل مقاومننت بننه ولتنناژ بیشننتر از منندار پننل اسننتفاده
میشود RTD .بهصورت دو ،سنه و چهنار سنیمه بنه مندار پنل وصنل منیشنود .در
صنعت عموماً از دو و سه سنیمه اسنتفاده منیشنود کنه خطنای سنه سنیمه کمتنر
از دو سننیمه م نیباشنند .از چهننار سننیمه بیشننتر در مصننارف آزمایشننگاهی اسننتفاده
منیشنود .بنرای بهسننازی  RTDمندارهای مجتمعنی نیننز وجنود دارد کنه مقاومننت
را به ولتاژ تبدیل میکنند .بهعنوان آیسی . ۶۳5۰ADS
 -1-5-3ترمیستورها

ترمیستور از مواد نیمنههنادی سناخته منیشنود .ترمیسنتور از ترکیبنات فلنزات
سمی مانند اکسنید فلزاتنی چنون منگننز ،نیکنل ،کبالنت ،منس و ینا آهنن همنراه
با سیلیکون سناخته منیگنردد .رننج دمنای آن  -۱۰تنا  ۶۱۰و نهاینت  ۲۰۰درجنه
سننانتیگننراد مننیباشنند .ترمیسننتورها در اشننکال مختلفننی مانننند تکمننهای ریننز،
میلننهای ،دیسننکی ،واشننری ،ویفننری و همننینطننور محصننور در محفظننه فلننزی
(تراشهای) ساخته میشنوند .ترمیسنتورها بنه دو ننوع تقسنیم منیشنوند  NTCکنه
با افزایش دمنا مقاومنت آن کناهش منییابند و  PTCکنه بنا افنزایش دمنا مقاومنت
آن کاهش مییابد.
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شکل ( )1-3انواع PTC

معموال ترمیستورهای  PTCدر مدارهای قدرت برای حفاظت در برابر جریان
هجومی به کار برده میشوند .از لحاظ تجاری دو نوع ترمیستور  PTCوجود دارد.
اولین نوع شامل مقاومتهای سیلیکونی است و به سیلیستور ها مشهور هستند و نوع
دیگر که پرکاربردتر هست به ترمیستورهای سوئیچینگ  PTCمعروف هستند .این
ابزارها معموال در کاربردهای کلیدزنی برای محدودسازی جریان در سیستمهای
قدرت به کار میروند و در کنترل دما و کاربردهای کنترلی بهکاربرده نمیشوند.
ترمیستور نوع  NTCحساسیت  ۲تا  ۱درصد دارد که در مقایسه با  RTDخیلی
باالتر است و باعث میشود سیگنال پاسخ بهتری نسبت به ترموکوپل و  RTDداشته
باشد .از جهت دیگر حساسیت پایین  RTDو ترموکوپل آنها را انتخاب خوبی برای
دماهای بیش از  ۳۱۰درجه سانتیگراد کرده است و این محدودیتی برای ترمیستور
است .ترمیستور با دقت و رزولوشن باالیی در رنج دمایی خود کار میکند ،دارای
مقاومت باال ،اندازه کوچک ،تغییر سریع مقاومت با تغییر دما نسبت به  ،RTDقیمت
پایینتر نسبت به  RTDو ترموکوپل ،عملکرد خیلی غیرخطی و درنتیجه رنج دمای
کاری کم و محدودیت برای دمای خیلی پایین نسبت به ترموکوپل و  RTDمیباشد.
برای تبدیل مقاومت ترمیستور به ولتاژ میتوان از مدار پل استفاده نمود ولی به
دلیل مشخصه غیرخطی ترمیستور ،خطای غیرخطی مدار پل تأثیر میگذارد که در
صورت استفاده از مدار پل باید این موضوع لحاظ شود .برای خطی کردن پاسخ
ترمیستور باید یک مقاومت بهطور موازی به ترمیستور وصل شود و مقدار این
مقاومت باید برابر با مقدار مقاومت ترمیستور در حد میانی دمای موردنظر باشد.
روش دیگر استفاده از مدار تقسیم ولتاژ است.
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