ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ و ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮق ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۲ــ ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری اﺟﺰای ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
۳ــ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺑﺮ روی ﭘﻼن ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
۴ــ ﻣﺪارﺑﻨﺪی را در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ ،ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق و ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ۵ــ ﺷﻤﺎی ﺗﮏ ﺧﻄﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮق ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
 ۶ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی راﻳﺰر آﻳﻔﻮن ،روﺷﻨﺎﻳﯽ راه ﭘﻠﻪ ،آﻧﺘﻦ ،ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺣﺪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۷ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ۸ــ ﺟﺰﻳﻴﺎت و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

۴۷

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ را ﺑﺮ روی ﭘﻼن ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻨﯽ ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮق و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ٔ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی آن وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را ﺑﺮ روی ﭘﻼن ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﻳﯽ ﻻزم
ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
)ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻴﺰدﻫﻢ( آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺑﺮق در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی آن
ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از اﺟﺰاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﺟﺰای ﻫﺮ ٔ

ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱ــ ﻋﻼﻳﻢ
ﻧﻘﺸﻪﭘﻼن
۲ــ ٔ
۳ــ ﻧﻤﻮدارﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
۱
۴ــ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی راﻳﺰر
۲
۵ــ ﺟﺰﻳﻴﺎت
۶ــ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻣﺒﺤﺚ :(۱۳
دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻟﻮازم ،وﺳﺎﻳﻞ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻼن
۱ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻧﺸﺎن ٔ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺎده ﺷﻮد .ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ ﺻﺪم ﺑﺎﺷﺪ.
۲ــ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺎ و واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط و اﺟﺰای ﺑﺮﻗﯽ و زﻣﻴﻨﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۳ــ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺟﺰﻳﻴﺎت ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ،راﻳﺰر و ﺟﺪاول ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﺎﻟﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﭘﻼنﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
۴ــ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﺒﻘﺎت دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮق ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و
ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

۱ــ ﻋﻼﻳﻢ
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،ﻫﺮوﺳﻴﻠﻪ و ﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ
ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ در ﺧﻮاﻧﺪن
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮏ
ٔ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻼﻳﻢ از ﻳﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻴﺮوی ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در رﺷﺘﻪ
ﺑﺮق اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﺗﮑﻨﻴﮏ ۳ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺪارات در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ )ﺗﮏ ﺧﻄﯽ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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۴۸

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻣﺒﺤﺚ :(۱۳
۱ــ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺰاء ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ) (IECاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و اﻧﺪازه ﻋﻼﻳﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی زﻣﻴﻨﻪ )ﭘﻼن( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
۲ــ درﮐﻨﺎر ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺪرت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ذﮐﺮ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺪ ﻗﺒﻼ ً در ﺟﺪول ﻋﻼﻳﻢ ذﮐﺮ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺟﺪول ۱ــ ۴ﺑﺮ روی ﭼﺮاغ دﻳﻮاری ﺣﻤﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺟﺪول ١ــ۴
ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق

ﭼﺮاغ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭼﺮاغ ﺳﻴﮕﻨﺎل

ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ

ﭼﺮاغ روﮐﺎر ﺳﻘﻔﯽ ﺣﺒﺎب دار

ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ

ﭼﺮغ دﻳﻮاری

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق

ﭼﺮاغ دﻳﻮاری ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب

ﺗﺎﻳﻤﺮ راه ﭘﻠﻪ

ﭼﺮاغ ﺗﻮﮐﺎر ﺳﻘﻔﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درب ورودی ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دوﻃﺮﻓﻪ

ﭼﺮاغ دﻳﻮاری ﺗﻮﮐﺎر

درب ﺑﺎزﮐﻦ

ﻟﻮﺳﺘﺮ

ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻳﮑﺴﻮﺳﺎز و دو ﺧﺮوﺟﯽ AC & DC

ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ

ﮔﻮﺷﯽ و دﻫﻨﯽ

ﮐﻠﻴﺪ دوﭘﻞ

آﻧﺘﻦ

ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ

آﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﻳﺮ

زﻧﮓ

ﻣﺤﻞ ﭼﺎه ارت

ﺷﺴﺘﯽ زﻧﮓ

ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ

ﺷﺴﺘﯽ ﺗﺎﻳﻤﺮ

ﺟﻌﺒﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ

ﻫﻮاﮐﺶ
ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ

۲ــ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼنﻫﺎ
در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰات« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ
در اﻳﻦ ﭘﻼن
ٔ

اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً در
ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻗﺮار دارد ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻗﺮار دارد ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق و ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و… ﻗﺮار
ﮔﻴﺮد .ﺷﮑﻞ ۱ــ ۴ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری )ﺷﺎﻣﻞ
۴۹

ﻧﺤﻮه ﻗﺮار
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﺣﻤﺎم و دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ( را ﮐﻪ
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ روی آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﻤﺪ
دﻳﻮاری ،روﺷﻮﻳﯽ ﺗﻮاﻟﺖ ،دوش ﺣﻤﺎم ،ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ،اﺟﺎق ﮔﺎز،

ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﻮﻳﯽ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞﻫﺎ
از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺸﮏ ﻳﺎ ﻧﻤﻨﺎک ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی
ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ دارد.

 Sﺷﮑﻞ ١ــ٤

از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ
از ﻗﺒﻴﻞ روﺷﻨﺎﻳﯽ ،ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق ،ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﭘﻼن
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻠﻮﻏﯽ و اﺷﺘﺒﺎه در ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﮏ
از ﺳﻴﻢﮐﺸﯽﻫﺎ را ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﭘﻼن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ
ﭘﻼنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ــ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ
ــ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق
ــ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ
 yﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ :در ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ
ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ و ﭼﺮاغ ﻫﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .و ﭘﺲ از آن ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ

۵۰

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﭼﺮاغ :در اﺗﺎقﻫﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽﻫﺎی
ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺎﻳﺪ در وﺳﻂ اﺗﺎق ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻄﺮﻫﺎی
اﺗﺎق را در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻤﺪ دﻳﻮاری( رﺳﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﺮﻫﺎ وﺳﻂ ﺳﻘﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻳﮏ ﭼﺮاغ ﺳﻘﻔﯽ در اﺗﺎق
اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ۲ــ۴ــ اﻟﻒ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
روش ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﺮای آن رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق،
ﺑﺰرگ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽﻫﺎ  Lﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮای دو ﺑﺨﺶ آن اﻧﺠﺎم داد )ﺷﮑﻞ۲ــ ۴ــ ب(.

ب

الف

 pشکل 2ــ4

ــ محل قرارگیری کلید :درب اکثر اتاقها به داخل باز
میشود و باز شدن آن به روی یکی از دیوارها ختم میشود .بر
همین اساس در رسم محل قرارگرفتن کلیدها باید به گونهای عمل
کرد تا با باز شدن درب هیچ کلید برقی در ورودی اتاق ،پشت در

اتاق نماند.در شکل3ــ 4محل قرارگیری صحیح و غلط کلید و
پریز نمایش داده شده است .باید دقت داشت کلید در محلی که
پنجره وجود دارد نصب نمیشود.

 pشکل 3ــ4

توجه :در ترسیم نقشه نمی توان مسیر سیمکشی را از
میان ستونهای ساختمان عبور داد .همچنین نمیتوان کلید یا
پریز و یا چراغ دیواری را بر روی آن نصب کرد .شکل 4ــ4

محل قرار گرفتن یک کلید و یک چراغ دیواری بر روی ستون
و همچنین عبور نادرست مسیر لوله از داخل ستون بتنی را نشان
میدهد.

 pشکل 4ــ4
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در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در آن ﻓﻀﺎ دﻗﺖ ﮐﺮد .ﺟﺪول ۲ــ ۴ﺷﺪت

روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ) .واﺣﺪ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ(.

ﺟﺪول ۲ــ۴ــ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺪت روﺷﻨﺎﻳﯽ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻮﮐﺲ(

ﻣﺤﻞ
اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ

۲

اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

۵

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

۲

اﺗﺎق ﺧﻮاب

۱

ﺣﻤﺎم

۱

راﻫﺮو

۱۵

اﺗﺎق ﺧﻮاب :در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﺮاغ ﺳﻘﻔﯽ را ﺑﺎ
ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺎر درب ورودی روﺷﻦ و ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺎرﺗﺨﺖ
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﮏ

ﮐﻠﻴﺪ ،ﭼﺮاغ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ دﻳﻮاری ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻻﻣﭗ وﺳﻂ اﺗﺎق را ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮد.

 Sﺷﮑﻞ ٥ــ٤

۵۲

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ :آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ دارای ﭼﺮاغ ﺳﻘﻔﯽ و دﻳﻮاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻳﻦ ﭼﺮاغ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻗﻮس
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ﻧﻴﺰ از ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﻧﻮع
ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﻻﻣﭗ ﻫﺎﻟﻮژن ﻳﺎ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ
در ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ داﺧﻞ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﻴﺮون آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در

ورودی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ )دﻳﻮار( ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ،
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ۶ــ ۴ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻠﻴﺪ ﻫﺎ را در ورودی
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺮاغ ﺳﻘﻔﯽ و ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻫﺎﻟﻮژن داﺧﻞ آرک
و ﮐﺎﺑﻴﻨﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻮد ﻧﻴﺰ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﻮد.

 Sﺷﮑﻞ ٦ــ٤

ﻫﺎل و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ :روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻫﺎل و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﻟﻮﺳﺘﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
دو ﮔﺮوه ﻻﻣﭗ دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﺪ دوﭘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻓﻀﺎ از ﭼﺮاغ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻮاری ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺑﺰرگ و از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) Lﺷﮑﻞ(
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ دوﭘﻞ ﺑﺎ ﻟﻮﺳﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻌﺪ از ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ

ﻳﮑﯽ از ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی دوﭘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺎل و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﻮﺳﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ و اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ
روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﭼﺮاغ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ دﻳﻮاری ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﮔﻮﺷﯽ آﻳﻔﻮن و زﻧﮓ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در
ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﮐﻠﻴﺪ و ﻻﻣﭗ را در ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ
ﺷﮑﻞ ۷ــٔ ۴
ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

۵۳

 Sﺷﮑﻞ٧ــ٤

۵۴

در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از ﻧﻮر ﻣﺨﻔﯽ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر آن ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ و ﻳﺎ دﻳﻤﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد.
)ﺷﮑﻞ  ۸ــ(۴

 Sﺷﮑﻞ  ٨ــ٤

ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :در ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ ،ﮐﻠﻴﺪ را
در ﻣﺤﻞ ورودی در ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﺘﻮان ﻓﻀﺎی
داﺧﻞ آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﭼﺮاغ دﻳﻮاری را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ،ﭘﺸﺖ

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﻠﻴﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر روﺷﻮﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
ﺑﺮای روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎﻻی روﺷﻮﻳﯽ ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﭼﺮاغ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در
ﺣﻤﺎم و دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﺣﺒﺎب دار ﺑﺎﺷﺪ).ﺷﮑﻞ ۹ــ(۴

 Sﺷﮑﻞ٩ــ٤

ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن :دربﻫﺎی ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ در
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دو ﻟﻨﮕﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻞ
درﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻻﻣﭗ ورودی
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﺪارﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﻼن
روﺷﻨﺎﻳﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪار زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ورودی واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن

اﺳﺖ .ﺷﺴﺘﯽ زﻧﮓ در ﺑﻴﺮون و ﮐﻨﺎر درب ورودی اﺳﺖ ،اﻣﺎ
زﻧﮓ اﺧﺒﺎر در داﺧﻞ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺷﮑﻞ
ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را در ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن
۱۰ــٔ ۴
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

۵۵

 Sﺷﮑﻞ١٠ــ٤

راه ﭘﻠﻪ :در راه ﭘﻠﻪﻫﺎ و در ﻫﺮ ﭘﺎﮔﺮد ﻳﮏ ﻋﺪد ﭼﺮاغ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و از ﻫﺮ ﭘﺎﮔﺮد ﺗﻮﺳﻂ
ﻳﮏ ﺷﺴﺘﯽ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮی
ﺷﺴﺘﯽ ﮐﻨﺎر درب ورودی واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ .ﺷﺴﺘﯽ زﻧﮓ ﻫﺮ
واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﮏ درب ورودی ،ﮐﻨﺎر ﺷﺴﺘﯽ ﺗﺎﻳﻤﺮ راه ﭘﻠﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ١١ــ٤

۵۶

در ﺷﮑﻞ ۱۲ــ ۴ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ١٢ــ٤

۵۷

ﻣﺪارﺑﻨﺪی در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ
واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻣﺪارﺑﻨﺪی :ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ
وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و  (...ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ
اﺗﺼﺎل ﺗﮏ ﺗﮏ وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺮای اﺗﺼﺎل و ﻣﺪارﺑﻨﺪی
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ دﻗﺖ

ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺠﺎوز
ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪادی از وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺪار ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ۱۳ــ ۴ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻣﺪارﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ( ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﯽ )رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ(
ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 Sﺷﮑﻞ ١٣ــ٤

اﻟﻒ( ﻣﺪارﺑﻨﺪی اﺗﺎقﻫﺎ:
ﻻﻣﭗﻫﺎ و ﮐﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ را ﺑﻪ

ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺮق داﺧﻞ واﺣﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﺷﮑﻞ۱۴ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ ١٤ــ٤

۵۸

ب( ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ:
ﭼﻮن دو ﻓﻀﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ راﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﻳﮏ
ﺧﻂ ﺑﺮق ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻴﻢ )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ١٥ــ٤

پ( ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ:
ﮐﻠﻴﺪ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﮐﻪ در
ﺷﮑﻞ ۱۶ــ ۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎی راﻫﺮو ﺑﻴﻦ

ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻣﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
ورود ﺑﻪ راﻫﺮو ﻻﻣﭗﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آن و ورود
ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.

 Sﺷﮑﻞ١٦ــ٤

۵۹

ت( ﻣﺪارﺑﻨﺪی راه ﭘﻠﻪ:
ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﯽ راه ﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ را در ﭘﻼن ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺷﺴﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺮاغﻫﺎ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﭘﻴﮑﺎنﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﻴﮑﺎن
ﺑﺮ روی ﺷﺴﺘﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم را دارد .ﻻﻣﭗﻫﺎی راه ﭘﻠﻪﻫﺎ

ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺴﺘﯽ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ روی
ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه از ﺣﺲﮔﺮﻫﺎی
ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﻠﻮت و ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺮدد ﻋﻤﻮﻣﯽ
وﺟﻮد دارد ﺑﺮای روﺷﻦﮐﺮدن ﭼﺮاغﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ دارد
)ﺷﮑﻞ۱۷ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ١٧ــ٤

ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺪار ﺑﻨﺪی ﭘﻴﻠﻮت )اﻧﺒﺎری ــ
ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ــ ورودی(:
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭘﻴﻠﻮت از رﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن ﭼﺮاغ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺷﺴﺘﯽ ﻫﺎ را در
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﻠﻮت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ )۱۸ــ(۴

۶۰

ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﭘﻴﻠﻮت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺒﺎری ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﭘﻴﻠﻮت ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﻳﯽ
ﻫﺮﮐﺪام از اﻧﺒﺎریﻫﺎ از ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻨﺘﻮر ) ،(MDPﺗﺎﺑﻠﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ
) (GPو ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻠﻔﻦ ) (MTBﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ ١٨ــ٤

۶۱

چیدمان ومداربندی حیاط:
محوطه حیاط نیز مدار تبدیل الزم است .یکی از
در
ٔ
کلیدهای تبدیل در محل ورودی به حیاط و دیگری در محل
ورودی به ساختمان نصب می شود تا امکان کنترل چراغهای

حیاط از دو طرف (زمان خروج ازمنزل و زمان ورود به ساختمان)
وجود داشته باشد.شکل 19ــ 4محل قرارگیری کلیدها و
چراغها را نشان می دهد.

 pشکل 19ــ4

در مداربندی فضاها در یک واحد آپارتمان باید نکات زیر
را مورد توجه قرارداد:
ــ انتخاب سرخط مدار :ابتدای هر مدار بندی که به
تابلو تقسیم وصل شود را سرخط میگویند بدیهی است سرخط
مدار را سمتی در نظر میگیریم که به تابلوی تقسیم نزدیک تر
است.
ــ آدرسدهی سرخط :به دلیل شلوغ شدن و عبور
مسیر مدارها از روی یک دیگر ،سر خط مداربندی را تا تابلو رسم
نمیکنند و بهجای آن یک پیکان در ابتدای هر مداربندی (سرخط)
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رسم میشود و آدرس محل اتصال این سرخط به تابلوی تقسیم کنار
پیکان نوشته میشود .از طرفی دیگر باید در تابلوی تقسیم نیز ،زیر
هر فیوز مینیاتوری خطی رسم کرد و آدرس اتصال این خط را
با مدار مربوطه مشخص نمود .بدیهی است که این دو آدرس باید
با هم مطابقت داشته باشند .در شکل20ــ 4تصویر تکمیل شده
مداربندی بین فضاهای یک پالن که تا اینجا بهصورت تفکیک
شده بررسی شد به صورت یک جا مشاهده میکنید که در آن سر
خط روشنایی و آدرس دهی نشان داده شده است .در این نقشه سه
مدار مستقل روشنایی با سه پیکان در نظر گرفته شده است.

 Sﺷﮑﻞ٢٠ــ٤

۶۳

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻣﺒﺤﺚ :(۱۳
۱ــ ﻫﺮ ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ۱۲ﭼﺮاغ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ.
۲ــ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮاغ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ:
ﭘﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰات در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺧﺼﻮﺻﺎً در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ و
ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻨﮏ ﻇﺮفﺷﻮﻳﯽ ،ﻳﺨﭽﺎل ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ و اﺟﺎق ﮔﺎز
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
در ﻫﻤﻪ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )ﺑﻪ ﺟﺰ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ( ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺗﻌﺒﻴﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ از  ٣ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ٔ
در ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ درﻫﺎ و
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺷﺮوع ﺷﺪه از ﮐﻒ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﺧﺎﻟﺖ داده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دو ﭘﺮﻳﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ٣ﻣﺘﺮ ﺷﻮد.

1.5m
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ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق:
ﻫﺮ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺑﺮق ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اداﻣﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰ ﻓﻘﻂ از اﻧﺘﻬﺎی آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ۱۲ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻏﻴﺮﻣﺸﺨﺺ(

۶۴

را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ .آدرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰ در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺎن در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻣﺪار ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﺮﻳﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ
آدرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺧﺮوﺟﯽ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ٢٢ــ٤ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی و ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق ﻳﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن

۶۵

ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ:
ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺰو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻳﺰ
ﺑﺮق در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ دارای
ذﺧﻴﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ
ﭘﻴﺶ ﺧﻮان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﻣﺒﺤﺚ :(۱۳
ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺰو ﻣﺪارﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪارﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ) ١(TBﮐﻪ در
راه ﭘﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار دارد ،وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ
٢
زﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﺻﻠﯽ )(MTB
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰدﻳﮏ درب
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل اﺻﻠﯽ ) (MTBدر ٔ
ورودی اﺻﻠﯽ و در ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آن و ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻘﺎت ) (TBﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ

اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ ﻧﻴﺰ در ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﺮﻳﺰ
آﻧﺘﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۲۳ــ ۴ﻣﺪارﺑﻨﺪی و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی
ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ و آﻧﺘﻦ ﻳﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪSP) .
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻴﻢ آﻧﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺳﺖ(.

Te ephone Boxــ۱
Ma n Te ephone Boxــ۲
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۶۷

3ــ نمودار تابلوها
انرژی الکتریکی از طریق کابلی توسط شرکت برق به داخل
تابلوی اصلی ساختمان مسکونی (تابلوی کنتور) آورده می شود.
امروزه برای توزیع برق ورودی به طبقات و واحدهای مختلف
معموال ً از تابلوهای تقسیم و تابلوی اشتراکی استفاده می شود.
به این ترتیب در یک ساختمان مسکونی از سه نوع تابلوی برق به
شرح زیر استفاده میشود.
1ــ تابلوی اصلی(کنتور)
2ــ تابلوی اشتراکی
3ــ تابلوی تقسیم
نقشه شماتیک همه تابلوهای ساختمان به صورت شکل
ٔ
24ــ 4است که از یک سمت (در اینجا از باال) برق وارد آن
شده که ورودی محسوب میشود و از سمتی دیگر ،چند خط (در
اینجا پایین) خروجی تابلو را مشخص می کند .ضروری است
در نمودار کامل تابلوها و در محل ورودی و خروجی آنها از
تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده شود.

 pشکل 24ــ4

تابلوی اصلی (تابلو کنتور):
کابل برق پس از ورود به داخل ساختمان ابتدا به داخل
تابلوی کنتور وارد میشود .با توجه به تعداد واحدهای مسکونی
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و مصرف اشتراکی تعداد کنتورها در این تابلو به دست میآید.
این تابلو در ورودی ساختمان قرار میگیرد و شرکت برق برای
خواندن مقدار مصرف هر واحد از آن بازدید میکند .شکل
25ــ 4تصویر یک نمونه از این تابلو را نشان می دهد.

 pشکل 25ــ4

نمودار تابلوهای ساختمان را به جهت سادگی تک خطی
ترسیم می کنند .و با عالیم و ارقامی که در کنار هر عنصر مدار
نوشته میشود اطالعات نقشه را تکمیل مینمایند .در شکل
26ــ 4نمودار تابلوی کنتور آپارتمان مورد بررسی نشان داده
شده است.
در این تابلو برق ورودی با کابل  ٤ × ١٠mm2آورده شده
است که نشان میدهد این کابل دارای چهار هادی با سطح مقطع
 ١٠میلیمتر مربع به عنوان سیم های فاز و نول است .نوع جریان
متناوب و مقدار ولتاژ  220ولت و  ٣٨٠ولت با فرکانس  50هرتز
است .در این تابلو  ٤کنتور قرار دارد که  ٣کنتور برای  ٣واحد
و کنتور چهارم برای مصارف فضاهای مشاع در نظر گرفته شده
است .در خروجی هر کنتور یک فیوز  25آمپری نصب میشود
و پس از آن یک کابل سه رشته با سطح مقطع  ٤mm2به سمت
تابلوی واحدها ( )DPمی رود.

pشکل26ــ4

تابلوی عمومی:
بعضی مصارف مانند روشنایی راه پلهها و پارکینگ،
آیفون ،آنتن مرکزی ،آسانسور ،شوفاژ و تهویه مطبوع جزو
مصارف عمومی است و بین همه خانوارهای یک آپارتمان
مشترک هستند .به همین منظور برای این گونه مصارف تابلوی
جداگانه ای به نام تابلوی عمومی در نظر میگیرند به طوری که همه
این مصرفکننده ها از این تابلو تغذیه شوند .محل نصب این تابلو
در دیواره راه پله و یا پیلوت ساختمان است.
شکل27ــ 4نقشه یک نمونه تابلوی عمومی را نشان
می دهد .برق ورودی این تابلو ،توسط یک کابل ( ٣ × ٤mm2یک
کابل  3سیمه که یک سیم آن برای فاز ،یکی بـرای نول و دیگری
برای هادی حفاظتی (ارت) میباشد) تأمین میشود .این تابلو

توسط یک سیم با سطح مقطع  ١٠mm2به سیستم اتصال زمین
متصل شده است و دارای  9خط یا مدار خروجی با فیوزهای
10 ،6و  16آمپر است .در این نقشه سایز سیمها نیز مشخص
شده است .دو خط نیز به عنوان ذخیره در تابلو پیش بینی شده،
کننده جدید
تا در موقع خرابی یکی از خطوط یا نیاز به مصرف ٔ
از آن استفاده شود .سطح مقطع سیمهایی که برای روشنایی
و پریزها به کار رفته است به ترتیب  1/5و  2/5میلیمتر مربع
است .خط  1تا  3برای روشنایی ،خط  4برای آیفون ،خط
 5برای تقویت کننده آنتن ،خط  6و  7برای پریزهای همکف،
راه پله ها و حیاط و خط  8و  9رزرو در نظر گرفته شده است.
همه خطها سه رشته سیم برای فاز ،نول و سیم زمین است.
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ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺣﺪﻫﺎ:
در ﻳﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﯽ،
ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ
واﺣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﮑﻞ )۲۸ــ (۴ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎدهای
ﺑﺮای ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺴﻴﺮی ﮐﻪ دﭼﺎر اﺗﺼﺎﻟﯽ )ﺧﻄﺎ( ﺷﺪه از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﺑﺮق ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

۷۰
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ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ
و ﻳﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﺎ ﺣﺮوف  DPﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در آدرس دﻫﯽ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ از دو ﻋﺪد در ﮐﻨﺎر ﺣﺮوف
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ً ۲ــ DP۱ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻋﺪد )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻳﮏ(،
ﺷﻤﺎره ﺗﺎﺑﻠﻮی واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دارای ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﻴﻦ ﻋﺪد )ﻳﻌﻨﯽ ﻋﺪد  (۲ﺷﻤﺎره ﺧﺮوﺟﯽ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری )ﻓﻴﻮز ﺷﻤﺎره  (۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از
ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮق ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﮑﻞ)۲۹ــ (۴ﻧﻤﻮدار
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ۲۹ــ ۴ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ
ورودی ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ  ۴mm۲از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﻮر ) (MDPوارد

اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ دارای  ۹ﺧﻂ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺮ آدرس داده ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﺗﺎﺑﻠﻮ  ۳ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ۳ ،ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی واﺣﺪ،
ﻳﮏ ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق ﮐﻮﻟﺮ و دو ﺧﻂ ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ
eﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ و
ورودی ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
eﺑﺮای ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺪار ﺑﺮای
روﺷﻨﺎﻳﯽﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ،ﻳﮏ ﻣﺪار ﺑﺮای ﮐﻮﻟﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻣﺪار ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه )رزرو( و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻳﮏ ﻓﻴﻮز
ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
eﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪارﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻴﻮز

 Sﺷﮑﻞ٢٩ــ٤
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 ۱۰Aو ﺑﺮای ﭘﺮﻳﺰ ﻓﻴﻮز  ۱۶Aدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
eﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺪارﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﯽ  ۱/۵ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
و ﺑﺮای ﻣﺪارﻫﺎی ﭘﺮﻳﺰ  ۲/۵ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
۴ــ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی راﻳﺰر:
راه ﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺪارﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ و
ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ روی ﭘﻼن ﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ.
در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی
ﺑﺎﻻرو را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ »راﻳﺰر دﻳﺎﮔﺮام« ﻧﺎم دارد اﻳﻦ ﻣﺪارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ،ارﺗﺒﺎط ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ،آﻳﻔﻮن ،روﺷﻨﺎﻳﯽ
راه ﭘﻠﻪ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮق ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی راﻳﺰر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺷﯽ از
ﻧﻤﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ راه ﭘﻠﻪ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده

در ﺷﮑﻞ۳۰ــ ۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮح ﻧﻤﻮدارﻫﺎی راﻳﺰر ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻟﻒ( ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی:
از راﻳﺰرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر آﻧﺘﻦ
ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ وﺳﺎﻳﻞ آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﻼن راه ﭘﻠﻪ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻮاره آراﻳﺶ
آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ راﻳﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در راﻳﺰر درج ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ
از آن ﺳﻴﻢ آﻧﺘﻦ وارد ﻳﮏ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ وارد واﺣﺪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی آﻧﺘﻦ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.ﺷﮑﻞ۳۰ــ ۴راﻳﺰر دﻳﺎﮔﺮام آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه

ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم

ﻃﺒﻘﮥ دوم

ﻃﺒﻘﮥ اول

ﻫﻤﮑﻒ
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ب( ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ:
ﻗﺒﻼ ً در ﻣﻮرد ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﻠﻔﻦ ) (MTBو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢﻫﺎی
ﻃﺒﻘﺎت ) (TBﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ آﻧﻬﺎ
از ﻫﻤﮑﻒ و ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت در ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﺰ در
ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﮐﻨﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ذﮐﺮ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۳۱ــ ۴ﻧﻤﻮدار
راﻳﺰر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

پ( ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻳﻔﻮن:
در ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻮﺷﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ارﺗﺒﺎط آن
را ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط دﻫﯽ اﺟﺰا ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻳﻔﻮن ﻧﺸﺎن
داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ آورده ﺷﺪه ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در
ﺑﺎز ﮐﻦ ﺟﻠﻮ درب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر زﻳﺮ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺰا
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درج ﮔﺮدد )ﺷﮑﻞ ۳۲ــ.(۴

 Sﺷﮑﻞ ٣١ــ٤
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ت( ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر روﺷﻨﺎﻳﯽ راه ﭘﻠﻪ:
ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻳﺪ در ﭘﻼن ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای
ﻗﺴﻤﺖ راه ﭘﻠﻪ در ﭘﻼن راه ﭘﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﺸﺎن دادن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات از ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ از رﻟﻪﻫﺎی
ﻃﺒﻘﻪ
زﻣﺎﻧﯽ )رﻟﻪ راهﭘﻠﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ رﻟﻪ در ٔ

ﻫﻤﮑﻒ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۳۳ــ.(۴
ر( ﻧﻤﻮدار راﻳﺰر ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮق :
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ۳۴ــ ۴ﻧﺸﺎن
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ٔ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ را
در ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

GP-6

GP-3

GP-6
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ز( ﻃﺮح واره ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ :
ﺑﺎ وﺟﻮد راﻳﺰر دﻳﺎﮔﺮام و ﭘﻼن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪار ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮح واره ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ

در ﻃﺮحواره ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ ﺷﮑﻞ )۳۵ــ (۴ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﻴﺪ
ﻳﮏ ﭘﻞ در داﺧﻞ ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎی دﻳﻮاری ﺧﺎرج
ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ )ﺑﺎم( را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه )آﻣﭙﻠﯽ ﻓﺎﻳﺮ(
آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻋﻤﻮﻣﯽ
)(GP
 Sﺷﮑﻞ٣٥ــ٤

۵ــ ﺟﺰﻳﻴﺎت
ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﺎم دارد .ﺟﺰﻳﻴﺎت ،ﺑﺮشﻫﺎﻳﯽ از ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻻزم در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﯽ ﺷﺪه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎﻻت در آن
ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﻳﻴﺎت درﻧﻘﺸﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ،ﭼﺎه
ارت و ﻧﺤﻮه ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ۳۶ــ ۴ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﭼﺎه ارت ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
۶ــ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ از زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﯽﻧﻴﺎز

ﻧﻴﺴﺖ در ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ از ﺣﺮوف و ﺷﻤﺎره ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻳﻢ و آدرسدﻫﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺎی آن
درج ﮐﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ ً در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ رﻧﮓ ﺳﻴﻢ ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ
را در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻼن ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﯽ در ﭘﺎی ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺟﻬﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﻮردی را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در رﺳﻢ ﭘﻼن ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ و
راﻳﺰر ﻧﺸﺎن داده اﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻧﻴﺰ
آن ﻣﻮرد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮﻳﻢ.

۷۵

ﺟﻌﺒﻪ اﺗﺼﺎل آزﻣﺎﻳﺶ
دﻳﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

درﭘﻮش ﺑﺘﻮﻧﯽ
ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ  ٣اﻳﻨﭻ
ﺟﻮش ﻣﺴﯽ داده ﺷﻮد
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه  ٤اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﻃﻮل  ٧٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎج

ﺧﺎک زﻳﺮ

ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺴﯽ ﺑﺪون روﮐﺶ

ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎک رس و زﻏﺎل و ﻧﻤﮏ ﮐﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه در ﭼﺎه

زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺴﯽ
500* 500* 5 mm
RE < 2Ω

ﭘﻼن ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

 Sﺷﮑﻞ٣٦ــ٤

ﺗﻤﺮﻳﻦ
در ﺷﮑﻞﻫﺎی ۳۷ــ ۴ﺗﺎ ۵۱ــ ۴ﭘﻼنﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ،روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
۷۶

 Sﺷﮑﻞ٣٧ــ٤ــ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ١

۷۷
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ١
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 Sﺷﮑﻞ٤١ــ٤ــ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻃﺒﻘﻪ اول

ﺗﻤﺮﻳﻦ ١

۸۱

ﺗﻤﺮﻳﻦ ١

 Sﺷﮑﻞ٤٢ــ ٤ــ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ اول

۸۲

 Sﺷﮑﻞ٤٣ــ ٤ــ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

۸۳

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

 Sﺷﮑﻞ٤٤ــ٤ــ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

۸۴

 Sﺷﮑﻞ٤٥ــ٤ــ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

۸۵

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

 Sﺷﮑﻞ٤٦ــ٤ــ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺒﻘﻪ اول

FIRST FLOOR PLAN

۸۶

FIRST FLOOR PLAN
 Sﺷﮑﻞ٤٧ــ ٤ــ ﭘﻼن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻃﺒﻘﻪ اول

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

۸۷

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٢

Sﺷﮑﻞ٤٨ــ٤ــ ﭘﻼن ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ اول

FIRST FLOOR PLAN

۸۸

 Sﺷﮑﻞ٤٩ــ٤ــ ﭘﻼن ﻣﻌﻤﺎری ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ٣

۸۹
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ﺗﻤﺮﻳﻦ ٣

۹۱

