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5-2 تأسیسات الکتریکی

 انسان، ماهیت الکتریسیته را از 5000 سال پیش از میالد مسیح شناخته و خاصیت 
کهربایی اجسام را در اثر مالش، مورد مشاهده و تحقیق قرار داده بود. استفاده از انرژی 
آبشارها و حرارت ناشی از آتش، از ابتدای تمدن بشر، شروع شد تا اینکه پیل)باطری(، 
مولد برق، در1800 میالدی توسط»ولتا« اختراع شد. امروزه از کوچک ترین وسایل 
خانگی گرفته تا کامل ترین ماشین های صنعتی به وسیلۀ انرژی الکتریکی کار می کند. 
 شکل های 105-2 و 106-2 یک وسیلۀ برقی خانگی و یک ماشین صنعتی را نشان

می دهد. 
 شکل 105-2 وسیلۀ برقی خانگی

 شکل 106-2 ماشین های برقی 
  صنعتی

 شکل 107-2 ایجاد الکتریسیته ساکن
  در اثر اصطکاک

1-5-2 تولید انرژی الکتریکی: انرژی الکتریکی نوعی از انرژی است 
که می توان آن را به روش های مختلف تولید کرد. در ادامه به دو روش از 

تولید الکتریسیته، اشاره شده است.
ابریشمی،  به پارچۀ  با مالش میله ای شیشه ای  -الکتریسیتۀ ساکن: 
روش  اجسام،  باردارکردن  روش  این  ه  ب شود.  می  تولید  ساکن  سیتۀ  تری الک

»مالشی یا اصطکاکی« نیز می گویند )شکل های 2-107(.
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 معموالً در ساختمان هایی با ارتفاع زیاد مانند برج ها، با نصب یک برقگیر 
در باالترین نقطۀ ساختمان، آن را در مقابل خطرات الکتریسیتۀ ساکن تولید 

شده مانند)صاعقه(حفاظت می کنند)شکل 2-108(.

شکل 108-2 ایجاد الکتریسیته ساکن  
                               در اثر صاعقه

شکل 109-2 الیه های مداری اتم 
                                  فلزات

شکل 110-2 مولکول دی اکسید  
             مس به عنوان عایق خوب

- الکتریسیتۀ جاری: برای اینکه از انرژی الکتریکی، جهت انجام کارهای 
مختلف استفاده شود، باید الکترون ها در الیۀ آخر اتم، در جهت معینی به 

حرکت در آیند. به عبارتی الکتریسیته، جاری شود.

2-5-2 اجزاء تشکیل دهندۀ مدارالکتریکی
الف( هادی ها: فلزات هدایت کنندۀ خوبی برای عبور جریان الکتریسیته 
هستند. نقره، مس و طال به علت داشتن ساختمان ملکولی خاص، بهترین 
هادی جهت عبور جریان الکتریسیته هستند. شکل 109-2چند هادی جریان 

الکتریسیته را نشان می دهد. 

ب( عایق: موادی که به علت ساختمان مولکولی خاص جریان الکتریسیته را 
 نمی تواند از خود عبور دهد. مثل چوب، الستیک و.... شکل 110-2 مولکول هاي

دي اکسید مس را نشان می دهد.
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3-5-2 مدارالکتریکی و انواع آن: مسیر حرکت الکترون ها، از منبع 
تولید الکتریسیته و بازگشت آن به منبع را »مدار الکتریکی« می  گویند.

الف(مـداربسته: بـرای اینـکه جریان الکـتریکی به طـور مداوم بـرقرار 
باشـد به این سه عامل احتیاج اسـت: 1- مـنبع تولیـد جریـان، 2- هـادی و 
3- مصرف کننده. همان طورکه درشکل 111-2 می بینید، حرکت الکترون ها 
ازطرف قطب منفی آغاز شده، از سیم عبور کرده و به مصرف کننده می رسد 
و بقیۀ الکترون ها، از طرف دیگر مصرف کننده به منبع باز می گردد. تا زمانی 
که منبع، جریان را تولید نماید و اِشکالی درمدار به وجود نیاید، عبور جریان 

ادامه دارد. شکل111-2، یک مدار بسته را نشان می دهد.
ب( مدار باز: اگر در یک مدار بسته، سیم )هادی( قطع شود، الکترون ها 
و  باتری متصل است، جمع می شوند  به قطب منفی  انتهای سیمی که  در 
الکترون  های آزاد در انتهای سیمی که به قطب مثبت متصل است، به این 
ترتیب مدار باز به وجود آمده و عبورجریان قطع می شود. شکل112-2 یک 

مدار باز را به صورت شماتیک نشان می دهد.

 شکل 111-2 مدار بسته

 شکل 112-2 مدار باز

 شکل 113-2 مدار سری یا متوالی

توجه : برای برقراری جریان الکتریسیته دو شرط الزم است:
 1- منبع تولید جریان 2- مدار بسته)کامل(

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

ج( مدارسری: دراین مدار، مصرف کننده ها درمدار با منبع تولید انرژی 
به صورت سری بسته می شود)شکل 113-2(. به عبارت دیگر جریان یکسان 
یکی پس از دیگری از مصرف کننده ها عبور می کند و چنانچه در محلی از 

مدار اشکالی به وجود آید کلیۀ مصرف کننده ها از کار می افتد.
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شکل 114-2 مدارموازی 

 شکل 115-2 جریان مستقیم

توان  می  مدار،  یک  مختلف   های  قسمت  در  کلید  قراردادن  وسیلۀ  به  نکته: 
مصرف کننده ها را از  یکدیگر جدا کرد. به عبارتی با از کار افتادن یک مصرف کننده، 

بقیه می توانند به کار خود ادامه دهند.

نکته: در کشور ایران وسایل برقی 
با ولتاژ 220 ولت طراحی شده و 

کار می کنند.

د( مدار موازی: مداری است که مصرف کننده ها با منبع تولید جریان به 
صورت موازی بسته شده اند.  یعنی ولتاژ در هر مصرف کننده با ولتاژ منبع، 
یکسان و جریان کل مدار با مجموع جریان های هر مصرف کننده برابر است. 

شکل 114-2 یک مدار موازی را نشان می دهد.
V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

V=V1+V2+V3

I=I1=I2=I3

V=V1=V2=V3

I=I1+I2+I3

بر220 ولت بوده و شدت جریان  از ولتاژ برا خودآزمایی1: در یک مدار 
مصرف کننده ها به ترتیب 10آمپر، 15 آمپر و 16 آمپر است. این مدار سّری 

است یا موازی؟
4-5-2   پارامترهاي مدار

الف( شدت جریان )آمپر(و واحد آن: میزان عبور تعداد الکترون های جهت 
نام  با واحدی به  گرفته در یک مدار را »شدت جریان« می گویند و آن را 

»آمپر« با عالمت اختصاری»I«  اندازه گیری می کنند.
 ب( اختالف پتانسیل )ولتاژ( و واحد آن: نیرویی که باعث حرکت الکترون های

نام دارد و  )ولتاژ(  نیروی محرکه  آزاد موجود در یک مدار بسته می شود، 
مقدارآن برحسب ولت اندازه گیری می شود و آن را با »V« نشان می دهند.

ج( منابع ولتاژ مستقیم و متناوب: ولتاژی را که مقادیر لحظه ای آن نسبت 
به زمان ثابت باشد، »ولتاژ مستقیم« و جریانی را که از این ولتاژ در هرمدار 
باتری  ولتاژ  مانند  د.  نامن می   )DC (- مستقیم«  »جریان  شود،  می  جاری 
شکل115-2 و ولتاژی را که مقادیر لحظه ای آن نسبت به زمان تغییر کند و 
جهت آن به صورت قرینه تغییر جهت دهد، »ولتاژ متناوب« و جریان ناشی 
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از آن را »جریان متناوب«-)AC( می گویند. برق شهر یک ولتاژ متناوب است.
د( توان الکتریکی )وات( و واحد آن: توان به معنای سرعت انجام کار و  یا به 
عبارت دیگر کار انجام شده در واحد زمان است. واحد توان، »وات« است که 

با عالمت اختصاری»P« نشان می دهند.
5-5-2 عناصر مدارهای روشنایی: اجزاء و قطعات مدارهای روشنایی 
بسیار متنوع است در این قسمت کلیه عناصر مدار، تشریح و سپس چگونگی 

ترسیم انواع مدار بیان می شود.
توسط  تولید شده  الکتریکی  انرژی  انتقال  ی  برا ها:  کابل  و  ها  الف(سیم 
مولدهای برق در نیروگاه ها به داخل شهرها، منازل مسکونی، کارخانه ها و ... از 

هادی های جریان)سیم ها و کابل ها( استفاده می شود. شکل116-2 انواع سیم ها 
را نشان می دهد. سیم کشي درساختمان به روش های مختلف صورت می گیرد: 

توجه: هنگام خرید وسایل برقی 
ت  دّق آن  انرژی  توان مصرف  به 

کنید.

 شکل 116-2 انواع کابل و سیم

 شکل 117-2 سیم کشي برق به 
  روش روکار

در سیم کشي روکار، سیم ها را از روی گچ به صورت آزاد و  یا از داخل لوله 
عبور می دهند و سپس با بست های مخصوص سیم یا لوله را مهار می کنند. 
این نوع سیم کشي دو عیب اساسی دارد، 1- از زیبایی کار کاسته می شود، 
2- اگر به عللی سیم ها لخت شوند، برق زدگی را به دنبال خواهد داشت. از 

حسن های این روش، عیب یابی آسان آن است)شکل117 -2(.
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در روش سیم کشي توکار، سیم ها را از زیرگچ و یا به عبارت دیگر از زیرکار 
در داخل لوله عبور می هند )شکل 118 -2(. 

شکل 119-2 پریزهای توکار و  
تصویری از شمای حقیقی  و فّنی آن

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

پریزهای روکار 

شکل 120-2 پریز روکار با اتصال  
زمینی با شمای حقیقی و فّنی آن

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

پریز توکار بدون ارت پریز توکار با ارت شمای حقیقی شمای فّنی 

شمای حقیقی شمای فّنی 

 

شکل 118-2 سیم کشي برق به روش توکار

استفاده  واسطه  بدون  الکتریکی  انرژی  از  بخواهیم  اه  هرگ پریزها:  ب( 
کنیم، نیاز به وسیله ای داریم که بتوانیم ولتاژ مدار را به دستگاه مورد نظر از 
قبیل یخچال، اتو و... برسانیم. این اتصال، توسط پریز انجام می شود. پریزها 

در بازار به دو دستۀ توکار و روکار موجودند)شکل های 2-119(.

 شکل های120-2 پریز روکار با اتصال زمین برای حفاظت اشخاص در 
مقابل برق گرفتگی و شکل121-2 پریز، تلفن، آنتن را با شمای حقیقی و 

فّنی، نشان می دهد.
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 شکل 123-2 دوشاخه

 شکل 121-2 پریزهای آنتن و
  تلفن 

121

122

123

شماى حقيقى شماى فنى

شماى حقيقى شماى فنى

شماى فنى پريز آنتن شماى فنى پريز تلفن

نکتـه: پـریزهـا، گـاهی به صورت سیار 
همراه کابل و دو شاخه استفاده می شود.

 )شکل2-122(

شمای فّنی پریزآنتن شمای فّنی پریز تلفن 

ج( دوشاخه ها: برای اتصال دستگاه های الکتریکی از وسیله ای به نام دو 
شاخه استفاده می کنند. دو شاخه دارای دو میلۀ فلزی توپر یا تو خالی است 
که روی پایه ای پالستیکی  یا کائوچویی نصب شده است و دو سر سیم را به 

آن وصل می کنند)شکل 2-123(.

د( کلیدها: کلید در مدار، وظیفۀ قطع و وصل جریان الکتریکی را انجام می دهند. 
برای قطع جریان، حداقل باید یکی از سیم های حامل جریان، قطع شود و برای 
برقراری مجدد، باید مسیر قطع شده را به حالت اول باز گرداند. کلید با توجه به 
شرایط کار در انواع مختلف وجود دارند. شکل124-2 انواع کلید را نشان می دهد.
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شکل 124-2 انواع کلیدها 

 شکل 126-2 شمای فّنی و شمای
 حقیقی کلید  یک پل

شماى حقيقى شماى فنّى

مدار فنّى كليد يك پل

L1  سيم فاز
N سيم نول

2

شکل 127-2 مدار فّنی کلید  یک پل 

 شکل 128-2 کلید دو پل 
شماى حقيقى شماى فنّى

- کلید یک پل: این کلید دارای یک پل  یا کنتاکت برای قطع و وصل و یک 
مسیر عبور جریان است)شکل 125-2(. شکل126-2 شمای حقیقی و شکل 
فّنی کلید یک پل را نشان می دهد. در شکل127-2، نیز نقشۀ فّنی مدار کلید 

یک پل، ترسیم شده است.

 شکل 129-2 شمای فّنی و شمای
  حقیقی کلید دو پل

 شکل 125-2 کلید یک پل 

- کلید دوپل: کلید دوپل مانند دو کلید یک پل است که با هر پل آن به 
صورت مجزا می توان یک سری المپ روشنایی را روشن و خاموش کرد )شکل 
و شکل2-130،  آن  فنی  و شمای  128-2(. شکل129-2 شمای حقیقی 

نقشۀ فّنی این کلید دیده می شود.

EQ
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- کلید تبدیل: از این کلید در راهروها، راه پله ها و اتاق های دو در و یا اگر 
بخواهیم از دو محل یک المپ را روشن یا خاموش نماییم، استفاده می شود. 
شکل ظاهری آن، مانند کلید یک پل است. در شکل131-2، مدار استاندارد 

یک کلید تبدیل را نشان می دهد.

 شکل 132-2 کنتور برق

 شکل 133-2 جعبه تقسیم

مدار فنّى كليد دو پل

2

شماى فنّى مدار فنّى كليد تبديل
شماى فنّى مدار فنّى كليد تبديل

 شکل 130-2 مدار فّنی کلید دو پل

 شکل 131-2 شمای فّنی و مدار فّنی 
  کلید تبدیل

- کنتور: وقتی انرژی الکتریکی به محل مصرف )ساختمان( می رسد، از 
وسیله ای به نام کنتور عبور می کند تا میزان انرژی بر حسب کیلو وات ساعت 

مشخص شود )شکل2-132(.

- جعبه تقسیم: جریان الکتریسیته، بعد از عبور از کنتور از طریق جعبه 
تقسیم به محل های مختلف در ساختمان فرستاده می شود )شکل2-133(.
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شکل 134-2 انواع فیوز 

شکل 135-2 قرارگیری فیوز در مسیر مدار 

به طور سّری قرار می گیرد و  فیوز، وسیله ای است که در مدار  - فیوز: 
مصرف کننده و سیم های ارتباطی را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد، 
محافظت می کند. شکل134-2، انواع فیوز را نشان می دهد و در شکل135- 2 

محل قرار گرفتن فیوز را در مدار نشان می دهد.

منبع تغذیه
فیوز

هشدار : هرگز دو سر منبع تولید جریان را به وسیلۀ سیم به یکدیگر متصل نکنید. 
زیرا در مدار اتصال کوتاه رخ می دهد و جریان شدیدی از سیم عبور می کند که 
ممکن است موجب سوختن سیم یا منبع ولتاژ شود. به همین دلیل است که برای 

حفاظت مدارها در مقابل اتصال کوتاه از فیوز استفاده می شود.

- المپ: از المپ، جهت روشنایی استفاده می شود. انواع مختلف المپ، 
در شکل ها و  اندازه های گوناگون وجود دارد. شکل 136-2 چند نوع المپ 

را نشان می دهد.
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6-5-2 نقشه خوانی تأسیسات الکتریکی ساختمان:  مدارهای الکتریکی، روی پالن 

ساختمان، به صورت تک خطی، طراحی و سپس با استفاده از عالئم استاندارد 
رسم می شود. مدارها، درترسیم به دوصورت شمای حقیقی، که جهت اجرای 
پریزها، المپ ها و  فّنی که موقعیت کلیدها،  به کار می رود و شمای  مدارها 
تعداد سیم های مورد نیاز بین نقاط مختلف را نشان می دهد، رسم می گردد. 
شکل137-2 و 138-2 شمای حقیقی و شمای فّنی یک مدار را نشان می دهد.

 شکل 138-2 شمای حقیقی و شمای
  فّنی مدار درب بازکن

شماى حقيقى

شماى فنى

شماى حقيقى

شماى فنى

 شکل 136-2 انواع المپ روشنایی 
سوکت دار و بدون سوکت

شماى حقيقى

شماى فنى

شماى حقيقى

شماى فنى

 شکل 137-2 شمای حقیقی و شمای
شمای فّنی  فّنی مدار زنگ اخبار

شمای فّنی

7-5-2  اصول ترسیم نقشۀ تأسیسات الکتریکی: قبل از طراحی و ترسیم نقشۀ 

آورد  عمل  به  بازدید  مختلف ساختمان  نقاط  از  باید  الکتریکی  تأسیسات 
و شرایط محل های خشک و مرطوب را در نظرگرفت. مثاًل نصب لوازم برقی 
برای  کلی  به طور  )شکل 2-139(.  نیست  مجاز  هاشور خورده  درمحل های 

طراحی و نقشه کشی تأسیسات الکتریکی باید نکات زیر را در نظر گرفت:

شمای فّنی

شمای فّنی
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1- در سیم کشي ساختمان نباید برای کلیه مصارف، فقط  یک مسیر 
درنظر گرفت. زیرا مصرف کننده هایی از قبیل ماشین لباسشویی و اجاق برقی 
 که در منازل به کار می رود، برق زیادی مصرف می کند و یک خط نمی تواند

جریان کل را تحمل کند. 
درضمن اگر اتصالی دراین گونه مصرف کننده ها به وجود آید، موجب قطع 
فیوز ابتدای خط می شود و بقیۀ مصرف کننده ها را از کار می اندازد. بنابراین 
برای مصرف کننده هایی نظیر لباسشویی، اجاق گاز برقی و کولر و... خط 
جداگانه  ای از تابلوی برق تا محل مصرف، کشیده و فیوز مناسبی برای آن 
درنظرمی گیرند و برای سایر مصرف کننده های کم مصرف، نظیر رادیو، تلفن 
و زنگ در )آیفن(، یک خط جداگانه و  یک فیوز درنظرگرفته می شود. برای 
بینی می شود.  پیش  مناسب  فیوز  با  دیگری  روشنایی ساختمان هم خط 

شکل140-2 شمای تک خطی از  یک تابلوی برق را نشان می دهد.

 شکل 139-2 محل های غیرمجاز 
  برای نصب ادوات برقی

شکل 140-2 شمای تک خطی از  یک تابلو برق 

يى
شنا

رو

الن
و س

ب 
خوا

ق 
 اتا

ريز
پ

انه
زخ

آشپ
ى 

زها
پري ولر

ك

خبر
كه 

كال
م

رو
رز
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از ساختمان قرار گیرد که به راحتی در  باید در محل هایی  2- کلیدها 
دسترس باشند. مثاًل وقتی شخصی در اتاق را باز می کند، کلید روشنایی اتاق 

در دسترس او قرار داشته و پشت در نباشد )شکل 2-141(.
3- سیم های پریز تلفن، آنتن رادیو و تلویزیون باید هرکدام به طور جداگانه 

از لولۀ مخصوصی عبور کنند )شکل2-142(.
4- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده 110 سانتي متر و پریزها 30 تا 

35 سانتي متر است.

تذکر: پریزهایی که در آشپزخانه وجود دارد باید هم ارتفاع کلیدها نصب شود و 
برای حفاظت از برق گرفتگی باید به سیم زمین )اِرت( مجهز شود.

 شکل 144-2  تصویر مجّسم سیم کشی یک اتاق
   

145-2نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
پريزهاى روى پالن يك اتاق

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

فواصل معين

145-2نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
پريزهاى روى پالن يك اتاق

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

فواصل معين

 شکل 2-141 

5- برای حفظ زیبایی در داخل ساختمان از نصب جعبه تقسیم پرهیز  شکل 2-142 
کنید. در صورت ضرورت آن را 30 تا 50 سانتي متر پایین تر از سقف و روی 
دیوار نصب می کنند. در شکل143-2 سیم کشي پالن  یک اتاق و در شکل 

144-2 تصویر مجّسم همان اتاق را نشان داده شده است.

 شکل 143-2 نقشۀ سیم کشی روشنایی و پریزهای 
روی پالن یک اتاق

6- جهت ترسیم نقشه های الکتریکی یک بنا از پالن های معماری استفاده 
می شود. در این گونه نقشه ها، هیچ گونه  اندازه گذاری در داخل پالن وجود 
ندارد و فقط  اندازه های کلی و فواصل بین ستون ها در خارج از پالن نشان 
مانند محل  نیاز  اندازه های مورد  و   داده می شود. همچنین کلیۀ اطالعات 
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... در جدولی کنار نقشه های ترسیمی  نوشته  کلیدها، پریزها و روشنایی و 
می شود.

الف( سیم کشي اتاق نشیمن: شکل145-2 پالن  یک اتاق نشیمن و تصویر 
تاق، توسط یک لوستر 3 شاخه  مجّسم آن را نشان می دهد. روشنایی این ا
)با   یک کلید دوپل( و  یک چراغ دیوارکوب ) با یک کلید یک پل( تأمین شده 

است.

شکل 2-145  

شکل 2-146  

146-2تصويرمجّسم سيم كشى يك اتاق

24
2+1

2

تصویر مجّسم سیم کشی اتاق نشیمن

تصويرمجّسم سيم كشى اتاق خواب

3

3
2

3

تصويرمجّسم سيم كشى اتاق خواب

3

3
2

3

نقشۀ سیم کشی روشنایی پالن اتاق خواب

نقشه ى سيم كشى روشنايى روى اتاق نشيمن

2

2

2لوستر

4

ديواركوب

نقشۀ سیم کشی روشنایی روی پالن اتاق نشیمن

تصویر  و  خواب  اتاق  یک  پالن  شکل2-146،  خواب:  اتاق  کشي  ب( سیم 
مجّسم آن را نشان می دهد. این اتاق دارای یک چراغ سقفی است که با کلید 
تبدیل کنار تخت، خاموش و هم زمان چراغ دیوارکوب روشن می شود و 
بالعکس با فشاردادن کلید تبدیل، دیوارکوب خاموش و چراغ سقفی روشن 

می شود.
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ج( سیم کشي پریزهای آشپزخانه: در آشپزخانه مصرف کننده های پر قدرتی  از 
 قبیل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال و فریزر قرار دارند. بنابراین کلیه 
 مصرف کننده ها از خط جداگانه ای تغذیه می شوند. درشکل147-2 محل استقرار
پریزها راکه همگی دارای اتصال زمین هستند در پالن و در تصویر مجّسم، 

مشاهده می کنید.

 شکل 2-148 

 شکل 2-147 

نقشه ى سيم كشى روشنايى و 
 پالن اتاق خواب

نقشه ى سيم كشى پريزهاى آشپزخانه
 روى پالن

3
3

322

333

3 3

نقشه ى سيم كشى راه پله

نقشه ى سيم كشى سرويس دستشويى، حمام و توالت

32

32

2

2

2

2

2 2

2

تصويرمجّسم سيم كشى پريزهاى آشپزخانه

3

3

3

3
3

نقشۀ سیم کشی پریزهای آشپزخانه روی پالن

د( سیم کشي راه پله: درپاگرد راه پله ها،  یک چراغ سقفی نصب می شود که 
این چراغ از دونقطه،  یعنی از ابتدای راه پله و انتهای راه پلۀ بعدی، کنترل 
می شود )شکل148-2(. درساختمان های چند طبقه، به جای کلید تبدیل، از 
 کلیدهایی که مدت روشن بودن آنها را می توان تنظیم نمود)زمان دار(، استفاده

می کنند.

تصویر مجّسم سیم کشی پریزهای آشپزخانه

نقشۀ سیم کشی راه پله
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ه( سیم کشي دستشویی: برای روشنایی دستشویی، باید یک چراغ سقفی 
بیرون دستشویی نصب است. چنانچه فضای  منظـور کرد که کلید آن در 
دستشویی بزرگ باشد، یک چراغ دیوارکوب در باالی آیینه قرار می دهند. در 

ضمن یک پریز هم باید در دستشویی نصب شود)شکل2-149(.
و( سـیم کشـي تـوالت: برای روشنایی توالـت کافی است که از یک چراغ 
دیوار کوب و یا سقفی استفاده شود و کنترل آن توسط کلید یک پل صورت 

گیرد.
ز( سـیم کشـي حمام: هرگاه حـمام از دستشویی و توالت جدا باشد، باید 
برای روشنایی آن یک چراغ سقفی و  یا دیوارکوب در نظرگرفت و کلید آن را 
مانند توالت در بیرون قرار داد. درشکل149-2 نقشۀ سیم کشي یک توالت، 

دستشویی و حمام ترسیم شده است.

شکل 2-149  

نقشه ى سيم كشى راه پله

نقشه ى سيم كشى سرويس دستشويى، حمام و توالت

32

32

2

2

2

2

2 2

2

نقشۀ سیم کشی سرویس دستشویی، حمام و توالت
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  تمرین کارگاهی1: شکل های150-2، نقشۀ سیم کشي  یک ساختمان 
مسکونی را نشان می دهد. با توجه به آن، سؤاالت زیر را پاسخ دهید: 

 شکل 2-150 

تابلوی اصلی برق ساختمان به بخش های دیگر  از  1- چند رشته سیم 
خارج شده است؟

2- رشته سیم هایی که با شدت جریان 16 آمپر وارد ساختمان شده به 
کدام یک از مصرف کننده ها متصل است؟

3- تعداد کلیدهای دوپل چه تعداد است؟
4- در کدام فضا ها کلید تبدیل وجود دارد؟
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 تمرین کارگاهی2: شکل های151-2 و 152-2، پالن روشنایی طبقۀ 
همکف و اول یک ساختمان ویالیی را نشان می دهد. با توجه به نقشه ها به 

سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- چند کلید  یک پل و دوپل درآشپزخانه است؟
2- چند چراغ سقف در پذیرایی مشاهده می کنید؟

3- چراغ تراس طبقۀ اول با کدام کلید روشن و خاموش می شود؟
4- در حمام طبقۀ اول چند المپ و کلید وجود دارد؟

5- در اتاق خواب چند کلید تبدیل می بینید؟

شکل های 153-2 و 154-2، پالن سیم کشي پریز برق و تلفن، همان 
خانۀ ویالیی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- در طبقۀ همکف چند پریز تلفن مشاهده می کنید؟
2- در طبقۀ اول چند پریز برق می بینید؟

3- آیا در حمام طبقۀ اول پریز برق وجود دارد؟
4- در آشپزخانۀ پالن همکف چند پریز برق وجود دارد؟

 شکل های 155-2 و  156-2، پالن سیم کشي پریز آنتن تلویزیون، همان خانۀ
ویالیی ترسیم شده است با توجه به نقشه ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1- در پالن طبقۀ همکف چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟
2- در پالن طبقۀ اول چند پریز آنتن تلویزیون وجود دارد؟

3- سیم ورودی آنتن از کدام قسمت، وارد ساختمان شده است؟

نکته : جهت خواندن نقشه های الکتریکی، به نکات زیر توجه نمایید:
)P.B.(عالمت اختصاری تابلوی برق -

)T.B.(عالمت اختصاری تابلوی تلفن -

. این گونه است: mm
PG .
× 23 2 5

13 5
- معنی عبارت

  3 رشته سیم افشان به مقطع 2/5 میلی متر مربع
______________________________ 

            با لوله ای به قطر 13/5 میلی متر
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1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى اول

+0.37

+3.33

 شکل 2-151 

 شکل 2-152 

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37

پالن سیم کشی روشنایی طبقۀ همکف

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى اول

+0.37

+3.33

پالن سیم کشی روشنایی طبقۀ اول
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شکل 2-153  

شکل 2-154  

پالن سیم کشی پریز برق و تلفن طبقۀ اول

پالن سیم کشی پریز برق و تلفن طبقۀ همکف
1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37
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 شکل 2-155 

 شکل 2-156 

1:100       
پالن سيم كشى آنتن تلويزيون طبقه ى اول

+0.37

+3.33

جعبۀ  اختصاری  عالمت   : نکته 
)TV.B.(سیم کشي تلویزیون

این   COAX
PG .

75
13 5

عبارت  معنی 
گونه است:

   سیم آنتن کواکسیال با مقاومت 75 اهم
_________________________  

        با لوله ای به قطر 13/5 میلی متر

پالن سیم کشی آنتن تلویزیون طبقۀ همکف

پالن سیم کشی آنتن تلویزیون طبقۀ اول

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37

1:100       
پالن روشنايى طبقه ى همكف

+0.37
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 شکل 2-157 

(الف) (ب)

(ج) (د)

(ه) )هـ()و((و)

   تمرین کارگاهی3: در روی نقشه های شکل157-2، محل کلید، 
پریز و المپ نشان داده شده است. سیم کشي هریک از فضا های »الف« تا»و« 

را ترسیم نمایید.
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 شکل 2-158 

  تمرین کارگاهی4: درنقشۀ شکل 158-2، پالن یک ساختمان مسکونی 
ترسیم شده است. محل کلیدها، پریز، چراغ ها و وسایل خانگی مشخص شده 

است. نقشۀ سیم کشي این پالن را ترسیم نمایید.
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1:100      
پالن  زيرزمين 

-1.60

 شکل 2-159 

 تمرین کارگاهی5: شکل های159-2 و 160-2، پالن هاي  یک ساختمان 
مسکونی را نشان می دهد. جریان برق ورودی، به وسیلۀ سه رشتۀ جدا، از 

تابلوی برق به قسمت های مختلف ساختمان اتصال یافته است. 
 پالن روشنایی هر یک از طبقات را با مقیاس مناسب ترسیم کرده، سپس آنها

را بر روی کاغذ کالک مرکبی نمایید.
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1:100      
پالن  طبقات 

+1.40

 شکل 2-160 
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  تمرین کارگاهی6: در نقشۀ161-2، پالن یک کارگاه نقشه کشی را نشان 
می دهد. با توجه به اینکه کارگاه، عالوه بر روشنایی کلی، نیاز به روشنایی 
با توجه به اصول ترسیم و  نابراین  جداگانه برای هر میز نقشه کشی دارد. ب

عالئم استاندارد، نقشۀ سیم کشي این پالن را رسم نمایید.

شکل 2-161  

      
كارگاه نقشه كشى

 تمرین کارگاهی7: پالن مبلمان اتاق خواب خود را رسم نموده، سپس 
با عالئم و استانداردها ترسیم  پالن سیم کشی روشنایی و پریزها را مطابق 

نمایید.
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جدول عالئم اختصاری مورد استفاده در سیم کشي برق ساختمان

چراغ فلورسنت شبكه اى 18 وات جدول2-6

چراغ آويز

چراغ فلورسنت صنعتى حبابدار

چراغ سقفى با حباب شيشه اى 100 وات

جريان مستقيم

سيم كشى زيركار

سيم با عايق براى محل هاى مرطوب

محل انشعاب

پريز سه فاز با سيم محافظ

پريز كليددار

پريز با كليد با ولتاژ قابل تنظيم

جعبه تقسيم

المپ به طور معمولى

يك گروه المپ 60 وات

چراغ كليد سرخود(ديوارى)

المپ اضطرارى

دوگروه المپ با سيم جداگانه در يك چراغ

سيم با عايق براى محل هاى خشك

سيم 2/5mm*2 از مس

جريان متناوب- سه فاز با 
سيم نول و فركانس مشخص شده

سيم روشنايى و پريزها
سيم زمين
سيم خبر

سيم مكالمه
سيم صوتى

سيم متحرك

سيم كشى روكار

سيم كشى روكار

كليد يك پل

كليد دوپل(تيغه اى)

كليد سه پل

كليد گروهى

كليد دوپل

كليد تبديل

كليد صليبى

رله ضربه اى

چراغ سقفى سيلندرى

چراغ ديوارى با حباب شيشه اى با المپ رشته اى

چراغ ديوارى دكوراتيو-المپ رشته اى 100-60 وات

لوستر 4 شاخه

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت تابلوى محلى

مسير عبور لوله و سيم برق

مسير عبور لوله و سيم تلفن

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت باال و پايين

جعبه تقسيم توكار

كليد يك پل توكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل توكار10آمپر2500ولت

كليد تبديل توكار10آمپر2500ولت

كليد يك پل روكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل روكار10آمپر2500ولت

پريز برق ارت دار توكار 16 آمپر 2500ولت

پريز تلفن سوكتى دو خط توكار

پريز تلويزيون

پريز برق ارت دار تك فاز روكار16 آمپر

تابلو برق واحدى(جعبه مينياتورى)
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چراغ فلورسنت شبكه اى 18 وات

چراغ آويز

چراغ فلورسنت صنعتى حبابدار

چراغ سقفى با حباب شيشه اى 100 وات

جريان مستقيم

سيم كشى زيركار

سيم با عايق براى محل هاى مرطوب

محل انشعاب

پريز سه فاز با سيم محافط

پريز كليددار

پريز با كليد با ولتاژ قابل تنظيم

جعبه تقسيم

المپ به طور معمولى

يك گروه المپ 60 وات

چراغ كليد سرخود(ديوارى)

المپ اضطرارى

دوگروه المپ با سيم جداگانه در يك چراغ

سيم با عايق براى محل هاى خشك

سيم 2/5mm*2 از مس

جريان متناوب- سه فاز با 
سيم نول و فركانس مشخص شده

سيم روشنايى و پريزها
سيم زمين
سيم خبر

سيم مكالمه
سيم صوتى

سيم متحرك

سيم كشى روكار

سيم كشى روكار

كليد يك پل

كليد دوپل(تيغه اى)

كليد سه پل

كليد گروهى

كليد دوپل

كليد تبديل

كليد صليبى

رله ضربه اى

چراغ سقفى سيلندرى

چراغ ديوارى با حباب شيشه اى با المپ رشته اى

چراغ ديوارى دكوراتيو-المپ رشته اى 100-60 وات

لوستر 4 شاخه

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت تابلوى محلى

مسير عبور لوله و سيم برق

مسير عبور لوله و سيم تلفن

مسير عبور لوله و سيم برق به سمت باال و پايين

جعبه تقسيم توكار

كليد يك پل توكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل توكار10آمپر2500ولت

كليد تبديل توكار10آمپر2500ولت

كليد يك پل روكار10آمپر2500ولت

كليد دو پل روكار10آمپر2500ولت

پريز برق ارت دار توكار 16 آمپر 2500ولت

پريز تلفن سوكتى دو خط توكار

پريز تلويزيون

پريز برق ارت دار تك فاز روكار16 آمپر

تابلو برق واحدى(جعبه مينياتورى)
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1- انواع نقشه های تأسیساتی را نام ببرید.
2- به چند روش می توان، آب سفره های زیرزمینی را به سطح زمین آورد، نام ببرید.

3- جهت لوله کشی آب، از چه نوع لوله هایی استفاده می شود، نام ببرید.
4- اجزاء لوله کشی آب را نام ببرید.

5- مفهوم عالمت»CW« بر روی لوله، چیست؟ توضیح دهید.
6- عالمت اختصاری کنتور آب را ترسیم نمایید.

7- فاضالب خانگی چند دسته است نام برده و مثال بزنید.
8- فاضالب سطحی را تعریف کنید.

9- دفع فاضالب خانگی با کدام روش بهتر است. چرا؟
10- محل نصب سیفون را بنویسید.

11- علت استفاده از سیفون را در تجهیزات فاضالب توضیح دهید.
12- انواع لوله هایی که در شبکۀ جمع آوری فاضالب استفاده می شود، نام ببرید.

13- عواملی که در تهویۀ مطبوع باید در نظر گرفت، نام ببرید.
14- سیستم تأسیسات برودتی، به چند روش اجرا می شود؟

15- توضیح دهید که چرا آب گرمی که داخل رادیاتورها حرکت می کند، دوباره به دیگ باز می گردد.
16- تفاوت لوله کشی تأسیسات حرارتی به روش مستقیم و معکوس را توضیح دهید.

17- برای حالت های مختلف ماده)جامد، مایع و گاز(، دو نوع سوخت نام ببرید.
18- چگونه گاز طبیعی را از زمین استخراج می کنند، توضیح دهید.

19-گاز طبیعی به چند صورت در طبیعت یافت می شود؟
20- موارد استفاده از شمای حقیقی و فّنی اجزاء مدار را توضیح دهید.

21- جهت روشن و خاموش کردن یک المپ در راه پله از کلید ...... استفاده می شود.
22- فاصلۀ نصب پریزها در اتاق خواب و آشپزخانه به ترتیب ..... و..... سانتي متر است.

23- عالمت اختصاری مسیر عبور سیم برق را رسم نمایید.
24- مسیر عبور سیم تلویزیون را با چه نوع خطی نمایش می دهند، ترسیم کنید.

) که در کنار رادیاتوری نوشته شده، نشان دهندۀ چیست؟ )

L , V

×
′′

= =

6 500 200
130
2

25- معنی عبارت 

(R را که در کنار لولۀ قائم نوشته شده بنویسید. (

′′

′′

1
2
3
4

26- مفهوم عبارت 

27- سیفون چیست؟

آزمون پایانی:
سؤاالت تشریحی



155

1-کدام یک از اجزاء لوله کشی، برای تنظیم فشار )دبی( آب، در مسیر عبور قرار می گیرد.
 الف( کنتور  ب( شیر  ج( وصاله  د( زانویی

2- مفهوم عبارت DHWR DN ,,2 کدام است؟
 الف( لولۀ برگشت آب گرم مصرفی به طرف باال 2 اینچ است.

 ب( لولۀ رفت آب گرم به طرف پایین 2 اینچ است.
 ج( لوله به طرف باال 2 اینچ و به طرف پایین صفر است.
 د( لولۀ 2 اینچ به طرف پایین و به طرف باال صفر است.

3- عالمت اختصاری روبرو نشان دهندۀ چیست؟
 الف( مقطع لوله فاضالب  ب( هواکش 

 ج( چاه  د( داکت

4- حرارت تولید شده به روش مرکزی درموتورخانه با کدام یک از راه های زیر به داخل ساختمان منتقل 
نمی شود؟

 الف( بخارآب  ب( آتش  ج( هوا  د( آب

5- کدام یک از تجهیزات زیر فشار گاز را قبل از ورود به ساختمان تقلیل می دهد؟
 الف( شیر انشعاب   ب( شیر اصلی   ج( رگوالتور  د( کنتور

6- توضیح دهید، چنانچه قطر لوله های گاز کوچک تر  یا بزرگ تر از  اندازۀ تعیین شود، چه خطری دارد.

7- از کدام یک از انرژی های الکتریکی زیر جهت انجام کار استفاده می شود؟ 
 الف( ساکن  ب( جاری  ج( مالشی  د( اصطکاکی

8- دو شرطی که برای برقرار شدن جریان الکتریسیته در یک مدار نیاز است را نام ببرید.

آزمون پایانی:
سؤاالت چهارگزینه ای
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9- با توجه به مشخصاتی که بر روی وسیلۀ برقی نوشته شده است، جاهای خالی را پرکنید.
شدت جریان.........

اختالف پتانسیل...........
توان الکتریکی.............

1000 W
4 A

210 V

10- شمای فّنی کلید با اتصال به زمین کدام است؟      
 الف(     ب(  

 ج(     د( 

.[6V«DC»]  11- بر روی وسیلۀ برقی نوشته شده است
 کدام عبارت مفهوم آن را می رساند. وسیلۀ برقی با ................ کار می کند.

 الف( جریان متناوب 6 وات
 ب( جریان مستقیم 6 ولت
 ج( جریان متناوب 6 ولت
 د( جریان مستقیم 6 آمپر

12- برای اندازه گیری انرژی الکتریکی مصرفی ساختمان، از وسیله ای به نام ..... استفاده می شود. تا میزان انرژی 
را برحسب .......... به صورت عدد و رقم مشخص کرد.

13- وسیلۀ حفاظت از مدار در مقابل اتصال کوتاه است.
 الف(کلید دو پل       ب( فیوز  ج( کنتور  د( کلید تبدیل

آزمون پایانی:
سؤاالت چهارگزینه ای


