(کاروفناوری نهم)

پودمان برق

بهمن نوری

نکته  :تاریخچه انرژی برق  ،به کشف سنگ مگنزیا و خاصیت آهنربایی آن برمی گردد.
 انرژی نو یا جایگزین  :انرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژیها گفته میشود که برای تولیدشان از مناابع
بدون کربن استفاده میگردد؛

(مانند انرژی خورشیدی ،انرژی بادی ،نیروگاههای آبی و )...

 حوزه های کاری مرتبط با برق :
✓ الکتروتکنیک (قدرت)
✓ الکترونیک
✓ مخابرات
✓ مکاترونیک
✓ مهندسی پزشکی
✓ کنترل
 علت برق گرفتگی:
✓ به علت سیم کشی نادرست
✓ وجود سیم های بدون روکش
✓ دستکاری وسایل برقی

نکته  :اگر جریان برق بیش از حد مجاز از بدن انسان عبور کند خطرات جبران ناپریری انسان را تهدید می کند .
 نکات ایمنی کار با برق :
✓ تمام اقدامات نگه داری و تعمیر مربوط به دستگاه های برقی فقط توسط فرد مجاز انجام گیرد .
✓ هنگامی که دستگاه ها در حال تعمیرند باید کلیه کلیدها قطع و فیوزها باز باشند.
✓ به هیچ وجه سیم لخت را داخل پریز نکنید
✓ هنگام کار با برق در کارگاه مدرسه  ،از دبیر مربوطه اجازه بگیرید.
✓ در حال کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرطوب نباشد و چوب خشک یا ماواد پالساتیکی کاه عاایق خاوبی
هستند در زیر پاهایتان قرار دهید .
✓ قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید  ،از خشک بودن کامل دست هایتان اطمینان حاصل کنید.
 اقدامات الزم برای نجات شخص برق گرفته :
✓ حفظ آرامش و خونسردی
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✓ در صورت امکان فیوز اصلی را قطع کنید
✓ جدا کردن سیم از بدن مصدوم به شکل صحیح ( دست یا وسیله جدا کننده خیس نباشد ا وسایله جادا کنناده
عایق باشد).
✓ بررسی عالیم حیاتی و در صورت نیاز تنفس مصنوعی
 تعری

مقررات ملی ساختمان  :وزارت مسکن و شهرسازی مجموعاه ای از اساتانداردهای حاداقلی را در زمیناه

عملیات ساختمانی تدوین نموده است که در مجموع « مقررات ملی ساختمان » نامیده می شود
 هدف از تدوین مقررات ملی ساختمان :
✓ تضمین ایمنی افراد
✓ سالمت ساختمان  ،تاسیسات و محتویات آن
✓ ایجاد شرایطی که تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایت بخش کار کنند.
✓ تامین ایمنی و بهداشت و آسایش
✓ بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی
✓ حفاظت محیط زیست و سرمایه های ملی و کاهش مصرف انرژی
 وسایل الکتریکی :

نکته  :شمای حقیقی برای نشان دادن طریقه ی اتصا کلیه سیم های راب کلیدها  ،مصرف کننده هسا و تسا حسدودی
محل قرارگیری اجزای مدار به کار می رود .
نکته  :در مصارف خانگی (تک فاز) رنگ های روشن مانند آبی و زرد را برای سیم نسو در نظسر مسی گیرنسد همچنسین
سیم ارت زرد با حاشیه سبز رنگ است .
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نکته  :برای انجام سیم کشی و عیب یابی راحت تر  ،بهتر است رنگ سیم فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا المس
متفاوت باشد .
نکته  :سیم های برق باید دارای روپوش عایق سالم بوده و از پیچیده شدن آن ها به دور اشیا تیز و برنده جلوگیری کنید.
نکته  :برای نمایش اجزای نقشه های برق  ،باید از عالئم ترسیمی اسستاندارد مطسابق کمیتسه بسین المللسی بسرق ()IEC
استفاده شود.
 شمای حقیقی و فنی وسایل الکتریکی :

 تعری

مدار الکتریکی  :به مسیر بسته ای که جریان الکتریکی در آن جاری است «مدارالکتریکی» می گویند

 تعری

داکت  :محفظه پالستیکی برای انجام سیم کشی روکار

 شمای حقیقی و فنی مدار پریز :
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نکته  :برای استفاده مستقیم از انرژی الکتریکی  ،از پریز برق اِرت دار استفاده می شود
 شمای حقیقی و فنی مدار کلید یک پل :
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نکته  :از مدار کلید یک پل برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کسردن المس
کوچک  ،انباری  ،حمام  ،آشپزخانه  ،سروی

هسا در اتساق هسای

بهداشتی و  ...استفاده می شود .

نکته  :کلیه پریزها ،اعم از یک فاز یا سه فاز  ،باید یک اتصا اضافی برای وصلِ هادی حفاظتی (اِرت) داشته باشند.
نکته  :انوا تجهیزاتی که صفحات رویی فلزی دارند  ،بسه شسرط داشستن الیسه عسایق در پشست  ،از وصسل بسه هسادی
حفاظتی (اِرت) معاف خواهند بود .
 شمای حقیقی و فنی مدار کلید دو پل :

نکته  :مدار کلید دوپل نیز همانند مدار کلید یک پل است  ،با این تفاوت که دو خروجی دارد  ،هر خروجی به سمت
یک الم

می رود  ،سیم نو به صورت مشتر به هر دو الم
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 شمای حقیقی و فنی مدار کلید تبدیل :

نکته  :از مدار کلید تبدیل برای خاموش و روشن کردن یک الم

یا یک گروه الم

از دو نقطه مورد استفاده قرار

می گیرد .
نکته  :از مدار کلید تبدیل برای اتاق خواب  ،راهروها  ،راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند
و نیز در ها های ِ برخی واحدهای مسکونی استفاده می شود .
 ساعات اوج مصرف برق (پیک مصرف) :
✓ حوالی ظهر ( به علت استفاده از کولر و پنکه خصوصا در فصل تابستان)
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✓ هنگام غروب آفتاب به مدت  4ساعت (به علت استفاده همه مشترکان از سیستم روشنایی )

نکته  :در فاصله زمانی پیک مصرف  ،از وسایل پرمصرف استفاده نکنید .
نکته  :اتصاالت و انشعابات باید با استفاده از ترمینا های پیچی انجام شود .
نکته  :به هیچ عنوان در سیمِ کشی روشنایی سطح مقطع سیم ها از  1/5mm2و درسیم کشی پریز از  2/5mm2کمتر
نباشد.
نکته  :کلیدها باید فاز را قطع و وصل کنند و قطع و وصل نو توس کلید ممنو است .
نکته  :مفهوم  ، BMSسیستم مدیریت هوشمند ساختمان می باشد.
نکته  :مارماهی قادر است شو های الکتریکی قوی تا  860ولت تولید کند  .بدن این ماهی حدود  6000صفحه و
پولک ِ تولید کنند برق وجود دارد .
نکته  :از مار ماهی در ساخت روبات های پیشرفته  ،منبع تغریه میکروسکوپ  ،وسایل پزشکی  ،اسلحه ها و دیگر
وسایل حفاظتی الهام گرفته شده است .
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