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 برخی حوزه های مرتبط با برق

 

 :الکترونیک.1

شامل طراحی و ساخت انواع مدار های ترانزیستوری ، سیستم های حفاظتی و هوشمند)آیفون تصویری،درب     

 برقی،اعالم و اطفای

 .حریق،آنتن مرکزی و دیجیتال و دزدگیر( و ... می باشد    

 :الکتروتکنیک)قدرت( .2

 .شامل طراحی و ساخت ایستگاه های تقلیل و یا افزایش برق قطعات و تاسیسات تولید و انتقال برق می باشد    

 :مخابرات .3

شامل طراحی و ساخت انواع دستگاه های گیرنده و فرستنده امواج رادیویی ، برج ها و استگاه های مخابراتی     

 .و ... می باشد

 :کنترل .4

شامل طراحی و ساخت انواع دستگاه ها و تابلو های کنترل ، تغییر و یکپارچه سازی مدار های برق و ... می     

 .باشد

 :مهندسی پزشکی. 5

 .شامل طراحی و ساخت انواع تجهیزات و دستگاه های پزشکی ، بیمارستان و ... می باشد    

 



 :مکاترونیک .6

ار و ک انیک ، روبات ها و الکترونیک و طراحی و ساخت انواع خطوط تولیدشامل به کارگیری علوم مک    

 .می باشد تعوابسته به ربات ها در صن

 :برق ساختمان .7

 .شامل طراحی و ساخت انواع سیم ها ، فیوز ها، کلید ها ، پریز ها ، المپ ها و ... می باشد    

 

 مقررات ملی ساختمان

وعه ای از استانداردهای حداقلی را در زمینه عملیات ساختمانی تدوین نموده وزارت مسکن و شهرسازی مجم

 .است که در مجموع مقررات ملی ساختمان نامیده می شود

هدف از تدوین این مقررات، در حدامکان تضمین ایمنی افراد و نیز سالمت ساختمان، تأسیسات و محتویات آن 

است و در عین حال، ایجاد شرایطی است که تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده به نحوی صحیح و رضایت 

 .بخش کار کنند
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 لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان

در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط  بایداین مقررات 

 .حفظ سرمای ههای ملی رعایت شود زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی و

 

 

 

 برخی مقررات ملی ساختمان برای سیم ها



گ سیم فاز مشکی و رنرنگ سیم نول نورد استفاده در مصارف خانگی )تک فاز(، آبی یا زرد است ، رنگ  .1

 .سبز است سیم ارت زرد با نوار های

 .باید برای انشعاب برق هر مشترکحداقل یک سیم اتصال به زمین )ارت( پیش بینی شود .2

 وصل هادی حفاظتی )ارت( داشته باشند کلیه پریزها، اعم از یک فاز یا سه فاز، باید یک اتصال اضافی برای.3

عایق در پشت، از وصل به هادی  یفحات رویی فلزی دارند، به شرط داشتن الیهانواع تجهیزاتی که ص .4

 .حفاظتی)ارت( معاف خواهند بود

 اتصاالت و انشعابات باید با استفاده از ترمینا لهای پیچی انجام شود.5

 5/2 از پریز کشی سیم در میلی متر مربع و 5/1به هیچ عنوان در سیم کشی روشنایی سطح مقطع سیم ها از  .6

 نباشد کمتر مربع متر میلی

 .کلیدها باید فاز را قطع و وصل کنند و قطع و وصل نول توسط کلید ممنوع است .7

 

 تعریف داکت

 .ت می گویندمحفظه ای پالستیکی برای انجام سیم کشی رو کار را داک

 

 تعریف برق گرفتگی

اگر جریان برق بیش از حد مجاز از بدن انسان عبور کند ، خطرات جبران ناپذیری به فرد وارد می کند که به آن 

 .برق گرفتگی می گویند

 :حداقل اقدامات الزم برای نجات شخص برق گرفته

 حفظ آرامش

 برققطع جریان اصلی 

 جدا کردن سیم از بدن مصدوم با وسیله عایق

 بررسی غالئم حیاتی مصدوم و در صورت نیاز تنفّس مصنوعی
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 عالئم و کاربرد برخی وسایل مورد استفاده در مدارهای روشنایی ساختمان

 

 

 :خی ابزار های سیم کشی برق ساختمانبر

 سیم چین

 دم باریک

 سیم لخت کن

 پیچ گوشتی

 متر AVO  یا مولتی متر 

 فیش پرچ کن )پرس کننده سر سیم(

 فازمتر

 فنر سیم کشی )از فوالد فنری ضد زنگ ساخته شده است(

 مدار های الکتریکی در ساختمان

 

http://bayanbox.ir/info/4168836664848404903/Herfe10


 کلید یک پل

از این مدار برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن المپ ها در اتاق های کوچک، 

 .شود می استفاده …آشپزخانه، سرویس بهداشتی و  انباری، حمام،

میلی  5/2میلی متر مربع و فاز اصلی  5/1سطح مقطع سیم های نول، ارت ، فاز خروجی کلید و فاز ورودی کلید 

 .متر مربع است

 

 کلید تبدیل

د استفاده قرار می گیرد و مور این مدار برای خاموش و روشن کردن یک المپ یا یک گروه المپ از دو نقطه

بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز در هال  ه پله ها و سالن هایبرای اتاق خواب، راهروها، را معموالً

 .می شود هایِ برخی واحدهای مسکونی استفاده

سطح مقطع سیم های فاز خروجی پایه مشترک کلید تبدیل دوم ، فاز ورودی پایه مشترک کلید تبدیل اول و 

 .میلی متر مربع است 5/2و فاز اصلی  میلی متر مربع و سیم نول، ارت 5/1غیر مشترک هر دو کلید تبدیل 
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 برخی مشکالت مصرف انرژی برق و راه حل های آن ها

 تأثیر ناخوشایند نیروگاه های سوختی در محیط زیست .1    

 استفاده از انرژ یهای نو و تجدیدپذیر :راه حل     

 به ویژه در مصرف انرژی سبک زندگی مصرف گرایانه، .2     

 بازیافت و انرژی جویی صرفه بهینه، یاستفاده :راه حل     

 استفاده از وسایل غیر استاندارد و پرمصرف .3     

 باال ٔ  برچسب انرژی رده استفاده از وسایل استاندارد و دارای :راه حل     

 



 ساعت پیک یا اوج مصرف

تابستان و همچنین غروب آفتاب به  و پنکه خصوصاً در فصل در ایران، حوالی ظهر به علت استفاده از کولر

تجهیزات برقی و روشنایی معابر ساعت  چهار ساعت به علت استفاده همه مشترکان از سیستم روشنایی، مدت

 .شود استفاده مصرف پر وسایل از نباید زمانی یدر این فاصله  اوج مصرف یا پیک است و

 

 نکات ایمنی

 دستگاه های برقی فقط توسط فرد مجاز انجام گیردتمام اقدامات نگه داری و تعمیر مربوط به 

 هنگامی که دستگا هها درحال تعمیرند باید کلیه کلیدها قطع و فیوزها باز باشند

 به هیچ وجه سیم لخت را داخل سوراخ های پریز نکنید

مپ برای انجام سیم کشی و عیب یابی راحت تر، بهتر است رنگ سیم فیوز تا کلید با رنگ سیم کلید تا ال

 متفاوت باشد

از پیچیده شدن آن ها به دور اشیاء تیز و برنده جلوگیری   سیم های برق باید دارای روپوش عایق سالم بوده و

 کنید

در حال کار با برق دقت کنید که زیر پایتان مرطوب نباشد و چوب خشک یا مواد پالستیکی که عایق خوبی 

 .در زیر پاهایتان قرار دهید هستند

 دست هایتان اطمینان حاصل کنید  قبل از روشن کردن هر وسیله برقی یا وصل کلید، از خشک بودن کامل

 


